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ناشـــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان 
رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این مؤسسه 
افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی 

بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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پیشگفتار

13871-ازسالکهدردانشگاههاومؤسساتمختلفمشغولتدریسدرسآییندادرسی
مدنیبودهام،صرفاًمطالبرابهصورتشفاهیوگاهیدرقالبجزوهبهدانشجویانگرامیارائه
میدادم.تقاضاهایمتعددینیزازسویدانشجویاندرخصوصتدوینکتابوجودداشتهاست

کهبنابهدالیلمتعدداینامرتاکنونبهتأخیرافتادهاست.
راگمراه دانشجویانمحترم اینجانبکهمسلماً به اشتباهمنتسب نامعتبرو انتشارجزواتی
مینمود،درنهایتموجبشدجهتتدوینکتابیمختصرتحتعنوان»بایستههایآییندادرسی

مدنی«اقدامنمایم.
2-ازویژگیهایاینکتابآناستکه:

-تالشوهدفاصلیکتاب،آموزشاصولیوقاعدهمنددرسآییندادرسیمدنیوبهعبارتی
آموزشماهیگیریبهجایاعطایماهی،البتهبالحاظاختصارمیباشد.علیرغممختصربودن

کتابحتیاالمکانبرایاکثرموضوعاتمثالنیزارائهشدهاست.
-جهتسهولتیادگیریایندرستاحدودپنجدرصدازسرفصلهایدورهدانشگاهیخارج
شدهایموبهعنوانمثالدعاویتصرفعدوانیکهدردانشگاهدردرسآییندادرسیمدنی)1(

تدریسمیشود،بهواسطهنیازبهمقدماتدیگربهانتهایاینکتابمنتقلشدهاست.
از استفاده و ساده و روان آموزش علیرغم و میباشد ممتنع سهل نوعی به کتاب این -
جمالت،عباراتومثالهایآسان،لکندربردارندهمفاهیمونکاتعمیقمیباشدبهنحویکهدر
هرمرتبهمطالعهکتاب،نکاتجدیدیعایددانشجوخواهدشدوبههمینجهتتوصیهمیشود

حداقلچهارمرتبهنسبتبهمطالعهدقیقاینکتابکمحجماقدامشود.
ارائهشدهکه انتهایکتابچارتهاوجدولهاییآموزشیجهتجمعبندیمباحث -در
پسازمطالعههرمبحث،مطالعهچارتهایمربوطهمؤثردریادگیریوجمعبندیخواهدبود.



-باتوجهبهکاربردیوعملیبودندرسآییندادرسی،جهتسهولتیادگیریدانشجویان
محترم،پالنکتاببرایاولینمرتبهدربینکتبحقوقیبراساس»جریانعادیدادرسی«به
شرحمذکوردرمقدمهارائهشدهاست.بنابراینقبلازمطالعهکتابتأکیدمیگرددکهپیشگفتار
برای بادقتمطالعهشود.حتیدرزمانمطالعهمجددکتاب حاضروهمچنینمقدمهکتاب

مرتبههایدوموسومبهبعدنیزمطالعهمجددپیشگفتارومقدمهتأکیدمیگردد.
3-درزمانمطالعهکتاببهشیوهاستفادهازکتابوشیوهمطالعهآنکهبهشرحذیلمیباشد

دقتنمودهتابیشترینکاراییرادرپیداشتهباشد.
-کتابحاضرعلیرغممختصربودنآنلکناکثرمطالبموردنیازبرایدانشجویانمقطع
کارشناسیرادربردارد.علیرغمتالشدرجهترعایتاختصار،لکنمثالهایمتعددیبرای
هرمطلبارائهشدهاستکهالبتهازدانشجویانمحترمتقاضامیشوددرمرتبههایسومبهبعد

مطالعه،مثالهایدیگرینیزدرذهنخودبرایهرمطلبایجادنمایند.
-باتوجهبهاختصارگوییدرمطالب،لذااکثرجمالتکتابحاویمطالبعمیقحقوقیبوده

ولذاتقاضامیشوددانشجویانعزیزدرتکتککلماتوجمالتکتابتأملنمایند.
لذا است. نیزذکرگردیده مربوطه قانونی ومستند ماده دنبالهرمطلبعلیاالصول به -
دانشجویانعزیزبالفاصلهبهمادهمربوطهمراجعهنمودهوبادقت،علتونحوهاستنباطازماده

مذکوررابررسیوسپسمطالعهراادامهدهند.
-مطالبکتابدرقالبمباحثاصلیومبحثبهمبحثمطالعهشوند.پسازمطالعههر
مبحث،موادقانونیهمانمبحثنیزازمتنقانونبادقتمطالعهوسپستستهایهمانمبحث
نیزجهتتکمیلیادگیری)ازکتابتستطبقهبندیمعتبر(مطالعهشدهوسپسمبحثبعدیبا
همانترتیبمطالعهشود.بهعنوانمثالپسازمبحثصالحیت،موادصالحیتنیزازمتنقانون
بادقتمطالعهوسپستستهایمبحثصالحیتمطالعهوسپسبهمبحثبعدیمراجعهشود.
ارائهمثال -دانشجویانمحترممطالبپاورقیها،بهویژهپاورقیهاییکهجنبهآموزشییا

دارندرابادقتمطالعهنمایند.
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-بدیهیاستباتوجهبهنوعوشیوهآموزشیاینکتابکهدرواقعارائهنوعیمتدیاشیوه
مطالعهویادگیریدرحقوقاست،لذاکلیدوراهکاراصلیدرکتابارائهشدهاست،لذااینکتاب

دانشجویانراازمطالعهموادقانونیبهشرحمطلبقبلبینیازنمیکند.
-تستخوانییاتستزنیپسازمطالعههرمبحثتأثیرفوقالعادهایدریادگیریمطالبدارد
وامیدوارمدانشجویانگرامی،اینتصوراشتباهکهتستزنیوقتآنهاراتلفمیکندراازخود
دورنمایند.البتهچهبسادرخصوصبرخیتستهایغیراستانداردموجود،اینتصوربیراهنباشد.
4-بهیاریخداوندمتعالمباحثپیشرفتهوکاربردیکهدرحرفهوکالتوقضاوتفوقالعاده

مؤثرخواهدبوددرکتابدیگریتقدیممیگردد.
5-درپایانبرخودالزممیدانممراتبتقدیروسپاسخودراازکلیهاساتیدمحترم،همکاران
وکیل،قضاتمحترموهمچنیندانشجویانگرامیکهدرمورداخیرباطرحسؤاالتومشارکتها
باشم.همچنین داشته نمودهاند، ایجاد کتاب این تألیف در مهم انگیزهای تشویقهایخود، و
پیشاپیشازدوستانعزیزیکهکاستیهایاینکتابراباارائهراهحلرفعآنمتذکرمیشوند

کمالتشکررادارم.

رحمانعمروانی-دکترایحقوقخصوصیازدانشگاهشهیدبهشتی 
1397تابستان 
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11 مقدمه

مقدمه
آییندادرسیمدنیبهعنوانیکیازسرفصلهایدورهکارشناسیرشتهحقوقوهمچنین
رشتهفقهومبانیحقوق،بهعنوانیکیازدرسهایمهموکاربردیاینرشتههامیباشد.دو
باایندرسوقوانینمربوطبهآنسروکارداشتهو شاخهشغلیوکالتوقضاوتمستقیماً
با دادگستری وکیل اگر مسلماً میباشد. حرفه دو این اصلی ابزارهای از مدنی دادرسی آیین
آییندادرسیمدنیآشنانباشد،درحرفهوکالتبامشکالتمتعددیمواجهخواهدشد.دراین
بحثاختالفیکهرشتهحقوقراعلمیاهنریافنبدانیم،آییندادرسیمدنیدلیلیمبرهنو

قانعکنندهبرایاثباتفنیبودناینرشتهمیباشد.
اکثر آنکه لحاظ با و مدنی دادرسی آیین درس بودن عملی و کاربردی فنی، به توجه با
دانشجویانحقوقتجربهکارعملیدردادگاههایاسایرنهادهارانداشتهاند،توجهبهدونکتهذیل

درفراگیریعلمیوعملیایندرسبسیارموثرخواهدبود.
دادرسی عادی »جریان به باید همواره مدنی دادرسی آیین یادگیری در آنکه اول نکته
ازچهمرحلهای ترتیب به پروندهحقوقی بدانیمکههر باید عبارتی به توجهداشت. حقوقی«
شروعشدهوچهروندیراطینمودهودرنهایتبهکجاختممیشود.اینجریانکهعلیاالصول
درهمهپروندههایحقوقینیزوجودداردبهترتیبشاملتعییندادگاهصالح،تنظیمدادخواست،
ثبتدادخواست،تعیینوقتوابالغ،جلسهاولدادرسی،صدوررای،ابالغرای،طرقشکایت
ازرای)شاملواخواهیوتجدیدنظروغیره(ودرنهایتاجرایحکممیباشد.ترتیبفوقالذکر
کهمیتوانآنرا»جریانعادیدادرسی«نامیدعلیاالصولدرهمهپروندههایحقوقیباهمان
ترتیبوجوددارد.لذادانشجویحقوقدرزمانمطالعهمباحثمختلفآییندادرسیمدنیاز
جملهشهادتشهودیاادعایجعلوغیرهبایدتوجهداشتهباشدکهاینمباحثیانهادهامربوط
بهکداممقطعدادرسیبودهوبهعبارتیموضوعمربوطبهکدامقسمتازاینپروسهمیباشد.
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درهمه علیاالصول فوق ترتیب همان با آن موارد که دادرسی« عادی از»جریان نظر صرف
پروندههایحقوقیوجوددارد؛درآییندادرسیمدنینهادهاومهرههایدیگرینیزوجوددارد
کهحسبمورددریکپروندهممکناستاتفاقافتادهودرپروندهایدیگرممکناستوجود
نداشتهباشدکهبهآنها»اموراتفاقی«یا»طواریدادرسی«میگویند.مانندکارشناسی،شهادت
شهود،تامیندلیل،داوری،ادعایجعل،استرداددعوا،افزایشخواستهوغیره؛بااینتوضیحکه
کارشناسیدربرخیپروندههاممکناستنیازبودهودربرخیدیگرازپروندههاممکناستنیاز
نبودهومحققنباشد.پالناینکتابنیزبرایناساساستکهابتدا»جریانیکدادرسیعادی«

ازصفرتاصدمطالعهوسپساموراتفاقیموردبررسیقرارمیگیرد.
نکتهدومآنکهآییندادرسیمدنیراازلحاظاصولفنیومدیریتنهادهایآنمیتوان
نهادهای و مهرهها مدنی دادرسی آیین قانون در آنکه توضیح دانست. شطرنج بازی همانند
متقابل، دعوای خواسته، بهای به اعتراض دعوا، نحوه تغییر افزایشخواسته، قبیل از متعددی
استرداددعوا،تامینخواسته،جلبثالثوبسیاریمهرههایدیگروجودداشتهکهیکحقوقدان
وبویژهوکیلبایداوالًباکلیهمهرههاونهادهایمذکورآشنابوده،ثانیاًشرایططرحآنهارابداندو
ثالثاًباآثارطرحآنهاآشنابودهودرنهایتباتوجهبهادلهوداشتههایموکلخودوباپیشبینی
دفاعیاتاحتمالیطرفمقابل،اقدامیمناسبانجامیابهعبارتیمهرهایمناسبراحرکتدهد.
چهبسااقدامینسنجیدهدرآییندادرسیمدنیدرنهایتبهضررخودشخصتمامشود.بنابراین
بایدعواقبهراقدامراازقبل،همانگونهکهدربازیشطرنجمدیریتمیشود،ازقبلپیشبینی
63624نمود.بهعنوانمثالیکیازمهرههایبازیآییندادرسیمدنیکهبندمادهوماده
ق.آ.د.مبهآناشارهنموده،»اعتراضبهبهایخواسته«میباشدکهتوسطخواندهقابلاستفاده
است.امااگرخواندهبدوندرنظرگرفتنهمهجوانببهبهایخواستهتعیینشدهتوسطخواهان
اعتراضنمودهومقدارآنراباهدفباالبردنهزینهدادرسیخواهانبسیاربیشترازآنچهخواهان
تعییننمودهاعالمکند،دراینصورتحتیاگراعتراضخواندهبهبهایخواستهواردباشدودر
نهایتهزینهدادرسیخواهانافزایشیابد،ممکناستایناقدامدرنهایتبهضررخودخوانده
تمامشود.زیرااگرخواهاندرشطرنجآییندادرسیمدنیمهارتجزئیداشتهباشد،میتواند
505504ازنهاد»اعسارازهزینهدادرسی«مذکوردرمادهوق.آ.د.ماستفادهنمودهوازاین
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طریقازپرداختهزینهدادرسیمعافشدهکهدراینصورتپسازمحکومیتخواندهدردعوا،
خواندهبهپرداختهزینهدادرسیافزایشیافتهنیزمحکومخواهدشد.درواقعاعتراضنسنجیده
خواندهبهبهایخواستهسببمحکومیتویبهخسارتدادرسیبیشترگردیدهواقدامویبه
ضررخودشتمامشدهاست.دربرخیمواردحتیاستفادهنسنجیدهوغیرماهرانهازنهادهای
آییندادرسیمدنیممکناستاستفادهکنندهرادرمعرضمحکومیتوکیشوماتقراردهد.
دراهمیتآییندادرسیمدنیشایانذکراستکهاگرخواهانبانحوهصحیحطرحدعوا،
نباشدچهبسا نحوهشرکتدرجلسهدادگاهوحقوقوتکالیفخوددرجریاندادرسیآشنا

علیرغمذیحقبودندرماهیتنتوانددردعواپیروزشود.
دراینکتاببهمنظورآشناییاولیهبامفاهیمآییندادرسیمدنیابتدامطالبیدرقالب
»کلیات«مطرحشدهوسپسدرضمندوبخشمطالباصلیارائهشدهاست.دربخشاول

»جریانعادیدادرسی«مطالعهودربخشدومنیز»اموراتفاقی«بررسیشدهاست.
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کلیات 

برایمطالعههرشاخهایازعلم،مسلماًآشناییبامفاهیموکلیاتیراجعبهآنموضوعدانشجو
رادردرکبهترمطالبیاریخواهدنمود.برهمیناساسدراینکتابنیزابتدامطالبیرابهعنوان
قالبکلیاتمطرحنمودهایم.مطالبکلیاتدرهفتقسمتشاملویژگیهایآیین مقدمهدر
دادرسیمدنی،انواعمقرراتآییندادرسیمدنی،اصلحاکمیتاصحابدعوادردعاویحقوقی،
اصولبنیادینآییندادرسیمدنی،شرایطاقامهدعوا،تقسیمبندیهایدعاویوانواعتصمیمات
دادگاهباتکیهبرقرارهابهشرحذیلارائهشدهاست.بدیهیاستمطالعهدقیقکلیات،تأثیراساسی
دریادگیریآییندادرسیمدنیخواهدداشت.قبلازورودبهبحثاصلیمناسباستتعریفیاز
1»آییندادرسیمدنی«ارائهشود.مادهق.آ.د.م،صرفنظرازایراداتآندرتعریفآییندادرسی
مدنیبیانمیدارد:»آییندادرسیمدنی،مجموعهاصولومقرراتیاستکهدرمقامرسیدگیبه
امورحسبیوکلیهدعاویمدنیوبازرگانیدردادگاههایعمومی،انقالب،تجدیدنظر،دیوانعالی

کشوروسایرمراجعیکهبهموجبقانونموظفبهرعایتآنمیباشندبهکارمیرود«.

مبحث اول: ویژگی های آیین دادرسی مدنی
ماسبقشدن به وعطف بودن آمره بودن، ویژگیشکلی دارایسه مدنی دادرسی آیین

مقرراتآنبهشرحذیلمیباشد.

1-  شکلی بودن
که هستند قوانینی ماهوی قوانین میشوند. تقسیم ماهوی و شکلی دسته دو به قوانین
ماهوی قوانین از قانونمدنی مثال بهعنوان اشخاصمیباشند. تکالیف و تعیینکنندهحقوق
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میباشد.درقانونمدنیتعیینتکلیفشدهاستکهدراثرعقدبیعخریداردارایفالنحقوقو
فروشندهدارایفالنحقوقمیباشدویاآنکهدراثرعقدنکاحزوجهدارایفالنحقوقوتکالیف
وزوجدارایفالنحقوقوتکالیفمیباشد.اکثرافرادجامعهنیزعلیاالصولتکالیفخودراانجام
میدهندوبهعنوانمثالاکثرفروشندههامبیعراتحویلخریدارمیدهند.اماچنانچهدربرخی
مواردافرادتکالیفقانونییاقراردادیخودراانجامندهند،اینکهکهمتعهدلهچگونهمیتوانداز
طریققانونومحاکمبهحقخودبرسددرقوانینشکلیازجملهدرآییندادرسیمدنیمشخص
شدهاست.اینکهذینفعدرکدامدادگاهاقامهدعواکند،چطوردادخواستتنظیمکند،درجلسه
اولدادرسیچهمواردیرارعایتکندودرکلراهوشکلیاتشریفاترسیدنبهحقدرقانون

شکلیازجملهدرآییندادرسیمدنیمشخصشدهاست.

2-  آمره بودن
قوانینهمچنینبهدودستهآمرهوتکمیلی)تخییری(تقسیممیشوند.قوانینآمرهقوانینی
هستندکهافرادنمیتوانندبرخالفآنتوافقنمایند.قانونآییندادرسیمدنیازقوانینآمره
مهلت که نمایند توافق ق.آ.د.م 336 ماده خالف بر نمیتوانند دعوا اصحاب بنابراین و بوده

20تجدیدنظرکمتریابیشترازروزباشد.
افراد که است قوانینی آنها از منظور و دارد وجود تکمیلی قوانین آمره، قوانین مقابل در
میتوانندبرخالفآنتوافقنمایند.مقرراتآییندادرسیمدنیعلیاالصولآمرههستندوالبته
دربرخیموارداستثناییمانندبرخیمواردصالحیتمحلییاامکاناسقاطحقتجدیدنظرو
3693333فرجام)مطابقمادهوبندمادهق.آ.د.م(تکمیلیهستند.بسیاریازموادمبحث
486485469464462455داوریدرقانونآییندادرسیمدنیمانندمواد،،،،ونیزاستثنائاً

تکمیلیهستند.

3-  عطف به ماسبق شدن )اثر فوری داشتن(
4مطابقمادهقانونمدنیاصلکلیبرآناست»اثرقانوننسبتبهآتیهاستوقانوننسبت
بهماقبلخوداثرنداردمگراینکهدرخودقانون،مقرراتخاصينسبتبهاینموضوعاتخاذشده
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باشد«.دراکثرقوانینشکلیاصلمذکوربااستثناءمواجهشدهاست،بهنحویکهحتیمیتوان
4ادعانموددرقوانینشکلیاصلمذکوردرمادهق.مجارینبودهوبلکهبلعکسدرقوانینشکلی
از»عطفبهماسبقشدنمقرراتآیین اصلبرعطفبهماسبقشدنقانونمیباشد.منظور
دادرسیمدنی«آناستکهاگردرحینرسیدگیبهپروندهایخاص،قانونآ.د.متغییرنماید،
ادامهرسیدگیبهپروندهمذکوربراساسقانونجدیدانجامخواهدشد.درواقعرسیدگیهاییکه
تاآنزمانبراساسقانونقدیمانجامشدهمعتبرمیباشد،اماپسازالزماالجراشدنقانونجدید
ادامهرسیدگیمطابققانونجدیدانجاممیشود.بهعنوانمثالچنانچهدردعواییخاصدو
جلسهدادرسیمطابققانونفعلیبادعوتطرفینوحضوریتشکیلشدهباشد،اماقبلازشروع
راغیرحضوری بهدعاویمذکور قانونجدیدیالزماالجراشدهورسیدگیدادگاه جلسهسوم
بداند،ادامهرسیدگیبهپروندهمذکورنیزغیرحضوریخواهدبود؛زیراقانونآییندادرسیمدنی
اثرفوریداشتهوپسازالزماالجراشدنبالفاصلهحتینسبتبهپروندههاییکهازقبلمطرح

بودهاندوهمچناندرحالرسیدگیهستنداجرامیشود.

مبحث دوم: انواع مقررات آیین دادرسی مدنی
درصورتیکهکلیهموادقانونآییندادرسیمدنیوسایرقوانینمرتبطباآنازجملهبرخی
موادقانونحمایتخانوادهیاشورایحلاختالفوغیرهراموردبررسیقراردهیم،همهمواد
و برصالحیت ناظر مقررات قضاوتی، برسازمان ناظر مقررات رامیتواندرسهدسته مذکور
مقرراتآییندادرسیمدنیبهمعنایاخصبهشرحذیلتقسیمبندینمود.درضمنبررسیهر
کدامازمقرراتسهگانهمذکور،همچنیناوالًآمرهیاتکمیلیبودنمقرراتمذکوروثانیاًعطف

بهماسبقشدنیانشدنمقرراتمذکورموردمطالعهقرارمیگیرد.

1- مقررات ناظر بر سازمان قضاوتی 
ایندستهازموادقانونیدرواقعساختاروتشکیالتحاکمبرنظامدادرسیایرانراتعیین
مینماید.اینموضوعکهاوالًدرسیستمقضاوتیکشورچهدادگاههاییداشتهباشیم،مثاًلدادگاه
خانوادهیاتجارتیااطفالیادادگاهروحانیتداشتهباشیمیاخیروثانیاًتعدادوترکیبقضات
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تشکیلدهندههردادگاهبهچهنحوباشدومثاًلدادگاهتجدیدنظریاخانوادهچندعضوداشته
باشد،درایندستهقرارمیگیرد.

قانون 20 ماده مطابق مثال عنوان به هستند. آمره قضاوتی سازمان بر ناظر قانونی مواد
1373تیر،دادگاهتجدیدنظردارایسهعضو 15انقالبمصوب تشکیلدادگاههایعمومیو
میباشدکهجلساتآنباحضوردوعضورسمیتمییابد.بنابرایناگراصحابدعوادرجلسه
دادگاهتجدیدنظرحاضرشده،امافقطیکیازاعضایدادگاهتجدیدنظرحضورداشتهباشد،حتی
درصورتتراضیطرفیننیزقاضیمذکورنمیتواندجلسهرابهتنهاییتشکیلدهد.زیراتراضی

اصحابدعوادراینخصوصفاقداثراست.
ازطرفیدرصورتتغییرقانونآ.د.م،موادمربوطبهسازمانقضاوتیعطفبهماسبقمیشوند
مگرآنکهدرقانونجدیدخالفآنتصریحشدهباشد.بهعنوانمثالچنانچهمطابققانونفعلی
جلساتدادگاهتجدیدنظرباحضوردوقاضیرسمیتیابدودوجلسهدادگاهتجدیدنظرباحضور
دوقاضیتشکیلشدهباشدوقبلازشروعجلسهسومقانونجدیدیالزماالجراشدهوجلسات
دادگاهتجدیدنظرراباحضورپنجقاضیدارایرسمیتبداند،دراینصورتادامهرسیدگیبه
پروندهمذکورنیزباحضورپنجقاضیانجامخواهدشد،مگرآنکهدرقانونجدیدتصریحشده
اقداممیشود.در قانونقبلی ازقبلمطرحبودهاندهمانند بهپروندههاییکه باشدکهنسبت
صورتتصریحاستثناءمذکور،قانونجدیدنسبتبهپروندههاییکهازقبلمطرحبودهانداعمال

نخواهدشد.

2- مقررات ناظر بر صالحیت
برخیازموادآییندادرسیمدنیکهتعیینکنندهمرجعصالحبرایدعاویهستنددراین
1082511دستهقرارمیگیرند.بهعنوانمثالموادالیق.آ.د.موموادالیقانونشوراهای
14131241394حلاختالفمصوبوموادوووقانونحمایتخانوادهدرایندستهقرار
میگیرند.صالحیتبرسهنوعصالحیتذاتی،صالحیتمحلیوصالحیتنسبیبهشرحذیل

میباشد.
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الف-   صالحیت ذاتی
مراجعودادگاههایایراندارایعناوینمختلفیازجملهدادگاهعمومی،انقالب،روحانیت،
نظامی،دادگاهخانواده،دادگاهاطفال،دیوانعدالتاداریوغیرههستند.اینموضوعکههرکدام
ازاینمراجعودادگاههاکهعناوینمتفاوتیدارندبهچهدعاویمیتوانندرسیدگیکنندموضوع
صالحیتذاتیمیباشد.صالحیتذاتیهرکدامازمراجعقضاوتیرابایددرقوانینمربوطبهآنها
1210جستجونمود.بهعنوانمثالدیوانعدالتاداریفقطبهدعاویمذکوردرمادهوقانون
4دیوانعدالتاداریصالحیترسیدگیدارد.دادگاهخانوادهنیزفقطبهدعاویمذکوردرماده
قانونحمایتخانوادهصالحیترسیدگیداردولذاآندعاویرادرصالحیتذاتیدیوانعدالت

ادارییادادگاهخانوادهمیدانند.
چنانچهدرحینرسیدگیبهدعواصالحیتذاتیبرایرسیگیبهآندعواتغییریابد،در
اینخصوصقانونجدیدعطفبهماسبقمیشود،مگرآنکهخالفآندرقانونتصریحشده
باشد.بهعنوانمثالچنانچهپروندهایدردادگاهعمومیمطرحبودهوقبلازشروعجلسهسوم
دادگاهقانونجدیدیالزماالجراشدهودعاویمذکوردرصالحیتدادگاهانقالبقراردهد،در
اینصورتدادگاهعمومیدیگرنمیتواندبهدعوارسیدگیکندوبایدباصدورقرارعدمصالحیت
پروندهرابهدادگاهانقالبارسالنماید،مگرآنکهدرقانونجدیدتصریحشدهباشدکهنسبتبه

پروندهاییکهازقبلمطرحبودهاند،درهماندادگاهرسیدگیشود.

ب-  صالحیت محلی
درقسمتصالحیتذاتیبیانگردیدکهدرسازمانقضاوتیمامراجعقضاییودادگاههای
متعددیبانامهایمتفاوتوجودداردکهتفاوتدرنامآنهابهنوعیداللتبرصالحیتذاتیآنها
دارد.بلعکسدرمواردصالحیتمحلی،نامدودادگاهمشابهمیباشد،امادودادگاهمذکوردردوحوزه
قضاییمتفاوتواقعشدهاند.بهعنوانمثالصالحیتبیندادگاهخانوادهتهرانبادادگاهخانواده

کرجازنوعمحلیمیباشد.زیرانوعدعاویکهدودادگاهمذکورمیتوانندبهآنرسیدگیکننداز
حیثذاتیمشابهبودهوفقطمحلیاحوزهقضاییاستقراردودادگاهمذکورمتفاوتمیباشد.
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درواقعسادهترینراهبرایتشخیصاینکهصالحیتبیندودادگاهیامرجع،ذاتییامحلی
میباشدآناستکهبهنامدومرجعتوجهشود.درمواردیکهنامدومرجعیادادگاهبایکدیگر
متفاوتباشدصالحیتبینآندوذاتیمحسوبمیشود؛)البتهبهاستثناءصالحیتبیندادگاه
عمومیوشورایحلاختالفکهعلیرغمتفاوتنامآنها،صالحیتبینآندومرجععلیاالصول
ذاتینیست.(اماچنانچهنامدومرجعیادادگاهواحدبودهوبلکهفقطحوزهقضاییمحلاستقرار

آنهامتفاوتباشد،صالحیتبینآندومحلیمحسوبمیشود.
مربوط مواد لکن هستند، آمره مدنی دادرسی آیین مقررات که کلی ویژگی این علیرغم
علیاالصول ق.آ.د.م 371 ماده 1 بند از مستنبط مدنی دادرسی آیین در محلی بهصالحیت
تکمیلیمحسوبمیشوند.بنابرایناگرخواندهدعوامقیممشهدباشد،طرفینمیتوانندقبلیا
بعدازتحققاختالفتوافق)اعمازصریحیاضمنی(نمایندکهدادگاهتهرانصالحبهرسیدگی
باشد.اگرطرفین»قبلاز«مراجعهبهدادگاه)مثاًلضمنقرارداد(خالفقاعدهکلیصالحیت
محلیتوافقنمودهباشند،دادگاهمکلفاستبهتوافقطرفینترتیباثردادهوبهدعوارسیدگی
1010کند)مستنبطازمادهق.م(.اماتوافقخالفقواعدصالحیتمحلیچنانچهپسازثبت
دادخواستودرحینرسیدگیبهعملآید،الزامیبرایدادگاهایجادنمیکند.بهعبارتیچنانچه
اصحابدعویپسازتحققاختالفومراجعهبهدادگاهفاقدصالحیتمحلی،برخالفقواعد
صالحیتمحلیتوافقنمایند،دادگاهمخیراستومیتواندبهدعوایمذکوررسیدگینمودهویا

آنکهباصدورقرارعدمصالحیتآنرابهدادگاهصالحارسالنماید.
12البتهاستثنائاًدربرخیصالحیتهایمحلیازجملهدعاویغیرمنقول)مادهق.آ.د.م(،
20دعاویراجعبهترکهمتوفیقبلازتقسیمترکه)مادهق.آ.د.م(ویادردعوایورشکستگی
21)مادهق.آ.د.م(،اصحابدعوینمیتوانندبرخالفآنتوافقنمودهودادگاهنبایدبهتوافق
طرفینتوجهنماید.بهعبارتیاصحابدعوانمیتوانندبرخالفاستثنائاتاجباریصالحیتمحلی

6توافقنمایند)ر.کچارتشماره(.
استثنائاً ماسبقمیشوند، به مدنیکهعطف دادرسی آیین مقررات کلی ویژگی برخالف
قواعدصالحیتمحلیعطفبهماسبقنمیشوندمگرآنکهخالفآندرقانونتصریحشدهباشد.
قراردادهستندخواهان از ناشی 13مادهق.آ.د.مدردعاویمنقولکه مثالمطابق بهعنوان
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میتواندبهانتخابخودبههریکازسهدادگاهمحلانعقادعقد،محلانجامتعهدیامحلاقامت
خواندهمراجعهنماید.حالچنانچهخواهانازبینسهدادگاهمذکور،دادگاهمحلانجامتعهد
راانتخابنمودهودرآنجااقامهدعوانمایدودرحینرسیدگی)مثاًلقبلازشروعجلسهسوم
دادگاه(قانونجدیدیالزماالجراشدهودعاویمنقولکهناشیازقراردادهستندرامنحصراًدر
صالحیتدادگاهمحلانعقادعقدبداند،دراینصورتهماندادگاهمحلانجامتعهدبهرسیدگی
ادامهخواهدداد.زیراتغییرقانونآییندادرسیمدنیدرموادمربوطبهصالحیتمحلیعطف

بهماسبقنمیشودواثرفوریندارد.
مثالدیگرازعطفبهماسبقنشدنمقرراتصالحیتمحلیآنکهاگردعوایراجعبهترکه
درحین و مطرحشود متوفی اقامتگاه آخرین محل دادگاه در ق.آ.د.م 20ماده مطابق متوفی
رسیدگیقانونجدیدیالزماالجراشدهودعوایمذکوررادرصالحیتمحلاقامتخوانده)ورثه(
بداند،دراینصورتهماندادگاهقبلی)محلآخریناقامتگاهمتوفی(بهرسیدگیادامهخواهدداد.
26نکتهمهمآنکهجملهدوممادهق.آ.د.مکهبیانمیدارد:»...مناطصالحیتتاریختقدیم
دادخواستاست...«علیرغماطالقآنمخصوصصالحیتمحلیمیباشد.توضیحآنکهدرموارد
صالحیتمحلیهمینکهدادگاهدرزمانثبتدادخواستدارایصالحیتباشدکفایتمیکند.
امادرمواردصالحیتذاتیدادگاهبایدهمدرزمانثبتدادخواستوهمدرحینرسیدگیو

همدرزمانصدوررایدارایصالحیتباشد.

ج-  صالحیت نسبی
1373دومفهومصالحیتنسبیوصالحیتمحلیتاقبلازسالودرزمانیکهدادگاههای
حقوقییکودووجودداشتمتفاوتبایکدیگربودند.درواقعتاآنزماندادگاههایحقوقی
دوبهدعاویتامبلغیخاصرسیدگیمینمودندوبیشترازمبالغمذکوردرصالحیتدادگاه
1373حقوقییکقرارداشت.امادرسالباتصویبقانونتشکیلدادگاههایعمومیوانقالبو
حذفدادگاههایحقوقییکودو،کلیهدعاویحقوقیباهرمبلغیدرصالحیتدادگاهعمومی
قرارگرفتولذادیگرمیزانیانسبتمبالغتعیینکنندهمرجعصالحنبود.لذاصالحیتنسبی
دیگرمعنایواقعیخودراازدستدادهوبرخیآنرامترادفصالحیتمحلیگرفتند.اماباید
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1385اظهارداشتباتشکیلشوراهایحلاختالفدرسالوبویژهباتصویبقانونشورایحل
1387اختالفمصوبوتفکیکصالحیتبینشوراودادگاهبراساسمیزانمبلغ،مجدداًمفهوم
صالحیتنسبیاحیاءگردید.توضیحآنکههماکنونبراساسقانونشورایحلاختالفمصوب
1394نسبتبهدعاویمالیمنقولتابیستمیلیونتومانشوراونسبتبهمبالغبیشترازآن
دادگاهعمومیصالحاست.درواقعدردعاوی»منقول«نسبتمبلغاستکهصالحیتبیناین
دورامشخصمیکندولذاصالحیتبینشوراودادگاهدردعاوی»منقول«علیاالصولازنوع
صالحیتنسبیمیباشد.1البتهصالحیتبینشوراودادگاهدردعاوی»غیرمنقول«یادعاوی
»دولتی«یادعاوی»غیرمالی«ذاتیمحسوبمیشود.زیرادعاویمذکورذاتاًازصالحیتشورا

خارجاست.
مقرراتناظربرصالحیتنسبیکهدرامورحقوقیدرحالحاضرفقطبیندادگاهعمومیو
شورایحلاختالفمتصوراست،آمرهتلقیمیشوند.درنتیجهاصحابدعوانمیتوانندباتوافق
یکدیگردعوایبیستوپنجمیلیونتومانرادرشورامطرحکنند.2همچنیننمیتوانندباتوافق

یکدیگردعوایپانزدهمیلیونتومانرادردادگاهعمومیمطرحکنند.
ازطرفیمقرراتشوراهایحلاختالفعطفبهماسبقمیشوند،مگرآنکههمانندبندالف

13949مادهق.ش.ح.امصوبخالفآندرقانونتصریحشدهباشد.

3-  مقررات آدم به معنای اخص
صرفنظرازدودستهمقرراتسازمانقضاوتیوصالحیت،سایرمقرراتآدمدرایندسته
غیره. و تجدیدنظرخواهی ابالغ، دادخواست، تنظیم نحوه بر ناظر مقررات مانند میگیرد قرار
ازمقرراتآییندادرسیمدنیکهاکثرمقرراتق.آ.د.منیزدرایندستهقراردارد ایندسته
علیاالصولآمرهمحسوبمیشوند.بنابراینبهعنوانمثالطرفیننمیتوانندباتوافقیکدیگر

1- البته در آزمون های تستی ممکن است طراح سؤال به تفاوت بین اصطالح محلی و نسبی توجه نداشته باشد و دانشجویان محترم غالباً 
می توانند توجه یا عدم توجه طراح سؤال به این تفاوت را از نوع نگارش سؤال استنباط نمایند. از طرفی با لحاظ مفاد ماده 21 ق.ش.ح.ا 

ذاتی دانستن صالحیت بین شورا و دادگاه در دعاوی منقول نیز خالی از وجه نمی باشد.
2- البته برای صلح و سازش کلیه دعاوی حقوقی با هر مبلغی حتی ده میلیارد تومان را نیز می توان در شورا مطرح نمود. )ماده 8 ق.ش.ح.ا( 

اما برای رسیدگی و صدور رأی در شورا حد نصاب ماده 9 ق.ش.ح.ا باید رعایت گردد.


