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 پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
 )مازندران استان دنظریتجد دادگاه 12شعبه از شده صادر يرأ یبررس و نقد(

 1یآقاجان ماندانا

 :دهیچک
 تظلمات به یدگیرس یرسم مرجع عنوان به را يدادگستر محاکم که یاساس قانون 159 اصل
 ،يدادگستر محاکم تیصالح در دیترد صورت در که است قاعده نیا انگریب کند،می یمعرف مردم

گذار به قانون که یزمان تا و دارند را مختلف يدعاو به یدگیرس يبرا عام تیصالح محاکم نیا
 عام تیصالح است، نکرده منع يدعاو یبرخ به یدگیرس از را یقضائ محاکم حیصرصورت 
 یئدر مراجع قضا ياودع به یدگیرس و استار برخورد یاساس حقوق و یقانون پشتوانه از محاکم

 کنندهنیتضم خود که ،نیادیبن و یاساس نیچنیحق استیهیبد. است ملت یاساسزمره حقوق  در
 خدشه مورد ای و شود نقض نیقوان از اشتباه يبرداشتها با تواندینم است، اشخاص حقوق احقاق

 امکانآن  موجب به که نیقوان ياپاره از برآمده اراتیاخت ب،یترت نیا به. ردیگ قرار مناقشه ای
 یناف سازد،یم فراهم دادخواهان يبرا را يدادگستر محاکم از ریغ یمراجع به ییابتدا مراجعه
 حقوق گرفتن دهیناد يبرا ییمبنا را اریاخت نیا توانینم و ستین يدادگستر محاکم عام تیصالح
 با برخورد در است ستهیشا نیبنابرا. داد قرار يدادگستر يدادگاهها به مراجعه در افراد یاساس
 قانون 73 اصل به استناد با است، دادخواهان يبرا ياریاخت نیچن متضمن که یمقررات و نیقوان
 به یرسدست اصل و یدادخواه حق ،159 اصل با هماهنگ نیقوان نیا ریتفس قیطر از و یاساس

 .شود نیتضم ياستهیشا نحو به يدادگستر محاکم به یرسدست و عدالت

 دعوا، استماع عدم عام، تیصالح ،يدادگستر محاکم ،یدادخواه عدالت، به یرسدست: هادواژهیکل
  .اریاخت

                                                           
 Email: mandana.aghajani@ut.ac.ir . دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس البرز)1
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 11/10/1396 - 01325 شماره يرأ

 يآزاد بهار سکه ششصد زانیم به مَهر مطالبه: خواسته
 مازندران دنظریتجد دادگاه 12 شعبه: یدگیرس مرجع
 يرأ متن

با خواسته  ی... دادخواستدیسع يآقا تیمحمد... به طرف يبا وکالت آقا.. .وایخانم ش«
شعبه اول دادگاه  استینموده که ر میتقد يسکه بهارآزاد 600به تعداد  هیمطالبه مهر

 ...96شهرستان عباس آباد در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه به شماره  یحقوق
قانون برنامه  113بند ب ماده فقاستدالل که چون و نینموده است. با ا ...1396مورخ 

 )1400/1396( رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ياقتصادپنجساله ششم توسعه
سازمان ثبت اسناد  یاسناد رسم ییادارات اجرا قیاالجراء از طرالزم یاسناد رسم مفاد

االجرا محسوب الزم یهم از اسناد رسم ياسناد یمیشوند و عقد نکاح دایوامالك اجرا م
نمود تا یبه اداره ثبت اسناد وامالك مربوطه مراجعه م اًبدو یستیبایشود وخواهان میم

مود.لذا نن نیکه چن دیگردیم یقانون مذکور ط 113شده در بند ب ماده ینیبشیروند پ
قرار  یمدن یدادرس نییقانون آ 2هطرح نشده مستند به ماد حیچون دعوا به شکل صح

صادر نموده است پس از ابالغ دادنامه خواهان به  هیاول يعدم استماع دعو
 نیاستان مازندران ارسال که به ا دنظریبرخاسته پرونده به دادگاه تجد یدنظرخواهیتجد

با نادرست بودن  ریز لیپرونده به دال اتیبا توجه به محتو نکیشعبه ارجاع شده است ا
: حق کهنیاول ا رایداند، زیرا وارد م یدنظرخواهیتجد نیاستدالل و استنباط دادگاه نخست

 صالحه یی) ومراجعه به مراجع قضايا هیدر حقوق رو هی(به عنوان حقوق پایدادخواه
را به  ياز اسناد عام حقوق بشر يشهروندان بوده که مواد متعدد ياهیازحقوق بشر رو

واحقاق حق و فصل  یتوانند جهت دادخواهیخود اختصاص داده است که آنان م
 یالمللنیوب یحق در اسناد داخل نیمراجعه کنند که ا يدادگستر يخصومت به دادگاهها

 هیاعالم10دهو ما رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس 34حقوق بشر از جمله اصل 
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 1990 بشر حقوق یاسالم هیاعالم 19ماده 2وبند  1948سالحقوق بشر مصوب  یجهان
سازمان ملل  یمجمع عموم یاسیوس یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم14ماده1قاهره وبند

 هیبدون حق شرط (تحفظ) و اعالم 1354در سال رانیکه دولت ا 1966متحدمصوب سال 
در  یقانون مدن 9که وفق ماده دیوقت رسان یمل يمجلس شورا بیآن را به تصو يریتفس

 ییاصول مبنا 3و  2در مواد  زیحق اشاره شده است و ن نیاست که بد یحکم قانون داخل
سازمان ملل متحد بر  یمجمع عموم 1985مصوب سال  هییراجع به استقالل قوه قضا

حقوق بشر در عرصه  تیکه رعانامجدد شده است. آنچن دیو تاک حیحق تصر نیا ياجرا
 جامعه در دولتها تیعضو شرط یالمللنیب جامعهدولتها به الزامات  يبنديو پا یداخل

 فهی) وظی(حق دادخواه ياهیرو يحقهاتأمین  است افزون بر آن دولتها در یالمللنیب
 رانیگذار اقانون کهنیدارند. کماابه درخواست شهروندان  یدگیدر رس يلفعل فوراب

 يدادگاهها 1379مصوب سال یمدن یدادرس نییقانون آ 3وماده یقانون اساس 159دراصل 
و  یهرگونه اقدامات سلب زیاعالم نمود ون یعام جهت تظلم خواه یرا مرجع يدادگستر

و  یداخل نیبرخالف مواز یاز دادخواه يریدولتها درجهت جلوگ ياز سو یجابیا
 موجب به هرچند: کهنیا دومکشورهاست.  رشیشده مورد پذ ادیموضوع اسناد  یالمللنیب

 هیمهر طالبهم که االجراالزم یاسنادرسم مفاد شده ادی ششم پنجساله توسعه برنامه قانون
 یینامه اجرا نیآئثبت مطابق با يباشد، اجرایم آن درزمره هم هینکاح یسندرسم موضوع

گذار قانون يامراز سو نیا رشیپذ کنیمطالبه رادارد ول تیاالجرا قابلالزم یمفاداسنادرسم
اشخاص  يو برخوردار ییعام محاکم قضا تیصالح یسابق داللت بر نف نیقوان اقیبرس

باشد، نبوده یم انآن نیادیاز جمله حقوق بن ییآنها در مراجع قضا يبه دعاو یدگیاز رس
است تا  یهیبد باشدیعام محاکم نم تیصالح یناف یرجوع به مراجع ثبت یوبه داللت عقل

 منع ،يدعاو نیا به یدگیرس از را ییقضا محاکم حیصرگذار به صورت که قانون یزمان
بوده  اربرخورد الزم یمدن یاساس حقوق و یقانون پشتوانه از محاکم عام تیصالح دیننما

 کهنیباشد ضمن ایاز زمره حقوق آنان م ییآنها در مراجع قضا ياوبه دع یدگیکه رس
 نیقوان ریسا زیون ستیباقواعد آمره سازگار ن نیدادگاه نخست ياز سو يکرديرو نیچن
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: بر خالف باور کهنیرا محدود کنند سوم ا یاساس يهاستهیبا نیتوانند ایهم نم هموضوع
 یتیمحدود نیشده چن ادیقانون توسعه پنجساله 113بند ب ماده  ن،یداشت دادگاه نخست
 مراجع از کیهر به که نموده ریمخ را آنان بلکهنشده  لیاشخاص قا یدر جهت دادخواه

گونه  نیبد زین دنظرخواهی) مراجعه کنند که تجدیدر جهت احقاق حق (دادخواه ییقضا
نیب و یعمل آمده وبه استناد اسناد داخلرو با استدالالت به نیعمل نموده است. از ا

نقض دادنامه  ضمن یمدن یدادرس نییقانون آ 353و ماده ادشدهیحقوق بشر  یالملل
 شود.یبازگردانده م نیبه دادگاه نخست يماهو یدگیپرونده جهت رس دنظرخواستهیتجد

 »است. یقطع ادشدهیقانون  365وفق ماده يرأ نیا
 »مازندران... مستشار... دنظریدادگاه تجد 12شعبه  سیرئ
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 مقدمه
 زانیم که است افراد یاساس حقوق نیمهمتر از یدادخواه حق و عدالت به یرسدست
 محور عدالت ينظامها و جوامع ییشناسا يبرا ياریمع عنوان به تواندیم آن، به احترام
 گریکدی با روابطشان در افراد حقوق يگرمطالبه امکان تنها نه حق نیا. شود گرفته درنظر

 دبخشینو تواندیم زین حکومت و دولت با ملت افراد روابط در بلکه آورد،یم فراهم را
 . باشد حاکمان ییگوپاسخ اهرم و عدالت
 مفهوم نیا در حق؛ يمعنا به نخست: شودیم ریتعب معنا دو به عدالت به یرسدست اصل

 با است برابر حق به یرسدست رایز باشد، داشته یرسدست عدالت به دارد حق هرکس
 که است نیا نینخست قاعدة مفهوم، نیا در قاعده؛ يمعنا به گرید. قانون به یرسدست

 یبرداشت نیچن به. باشد اشخاص دسترس در یاصل ییقضا مرجع منزلۀ به دیبا يدادگستر
 و یجهان اسناد در هم و یاساس قانون 34 اصل در هم عدالت، به یرسدست اصل از

 يمعنا به تنها عدالت به یرسدست اصل جه،ینت در. است شده اشاره بشر حقوق يامنطقه
 یرسم مرجع عنوان به يدادگستر به یرسدست قاعدة بلکه ستین آن به یرسدست حق

 34 اصل موجب به اگر بیترتنیبد). 533: 1395 ،ی(محسن ردیگیم دربر زین را تظلمات
 159 اصل حکم به دارند، یدادخواه حق کجا در اشخاص که شود دهیپرس یاساس قانون
 به یرسدست اصل ن،یبنابرا. است تظلمات یرسم مرجع منزلۀ به يدادگستر قانون، آن

 رجحان کارکرد يدارا دو هر قاعده، مفهوم در چه و یرسدست حق يمعنا در چه عدالت
 پاسخ ر،یخ ای دارد یدادخواه حق یشخص شود دیترد چهچنان یعنی است؛ دیترد مقام در
 برود، کجابه  یدادخواه يبرا دیبا شخص نیا که شود دهیپرس اگر و است مثبت گمانبی

 .)536: نیشی(پ است یرسم مرجع عنوان به يدادگسترآن،  پاسخ
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  پرونده کارگردش
 آن خواستۀ که شودیم طرح آباد عباس شهرستان یعموم دادگاه اول شعبه در ییدعوا
 بند از خود استنباط با يبدو دادگاه. است يآزاد بهار سکه ششصد زانیم به مَهر مطالبۀ
 یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع يتوسعه اقتصاد ششم پنجساله قانون 113 ماده ب
 ادارات بهمراجعه - قانون نیا در شده ینیب شیپ روند چون که استدالل نیا با و رانیا

 .است نشده یط -کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ياالجراالزم یرسم اسناد مفاد ياجرا
 در. کندمی صادر دعوا استماع عدم قرار است، نشده طرح حیصح طور به دعوا نیبنابرا

 يشمار به مستند استدالالت با مازندران استان دنظریتجد دادگاه دوازدهم شعبه آن، یپ
 يبرا را پرونده و نقض را يبدو دادنامه ،یالمللنیب و يامنطقه ،یداخل نیقوان و اسناد از
 دو هر از يرأ نیا نگارنده، دهیعق به. گرداندیم باز نینخست دادگاه به يماهو یدگیرس

 .شد خواهد پرداختهآن  به که است یبررس و نقد قابل يماهو و یشکل جنبۀ

 يرأ لیتحل

 يرأ یشکل یبررس) الف
 انیم یمناسب ينوشتار ارتباط و است یمنطق انسجام يدارا رو شیپ یقطع يرأ اگرچه
 که است راداتیا یبرخ يحاو نگارش لحاظ از کنیل دارد، وجود آن مختلف يقسمتها
 گفتار نیا در که جا آن از. است نگرفته قرار دنظریتجد دادگاه دفتر توجه مورد متأسفانه

 به و ینگارش نظر از ناًیع يرأ متن ابتدا در شود،یم پرداخته راداتیا نیا از يموارد به
 .است شده آورده آمده، دادنامه در که صورت همان

 نشده استفاده یدرست به يرأ متن در) ي(سگاوند يسجاوند يهانشانه که، آن نخست
 یحال در نیااند. نگرفته قرار استفاده مورد اصالً هانشانه نیا زین موارد ياریبس در و است
 قرار دادگاهها آراء مخاطب لیاص عنوان به یحقوق جامعۀ از ریغ يافراد معموالً که است

 است، دشوار یمخاطبان نیچن يبرا یحقوق آراء و متون فهم اصوالً  کهجا آن از و رندیگیم
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 نیا بهتر و شتریب فهم به ره،یغ و » ؛«، »:  «، »، «، ». « مانند يسجاوند يهانشانه از استفاده
 در رو،شیپ يرأ در يسجاوند يهانشانه نیا از یبرخ خالء. کندمی یفراوان کمک آراء
 گرید. است شدهآنها  شدن یطوالن و جمالت يمعنا یختگیر هم به موجب موارد یبعض
 به يرأ نیا در کلمات و لغات انیم مناسب يگذار فاصله عدم از يمتعدد موارد که، آن

 تیرعا عدم رسدیم نظر به و است شده ییمعنا ابهام و یبدخوان سبب که خوردیم چشم
 یچاپ نسخه هیته در دنظریتجد دادگاه دفتر لیتعج لیدل به ،يا 1کلمه برون فواصل نیا
 . باشد يرأ
 يرأ يماهو یبررس) ب

 اصل نیمهمتر که ران،یا یاسالم يجمهور یاساس انونق 34 اصل تیاهم و مضمون
 رود،یم شمار به ملت حقوق نیتر یاساس از یکی عنوان به یدادخواه حق کنندهنیتضم
 و است فرد هر مسلم حق یدادخواه«: داردیم حیتصر اصل نیا ست؛ین دهیپوش یکس بر

 حق ملت افراد همۀ. کند رجوع صالح يدادگاهها به یدادخواه منظور به تواندیم هرکس
 به که یدادگاه از توانینم را کس چیه و باشند داشته دسترس در را دادگاهها نیا دارند

 محاکم زین یاساس قانون 159 اصل. »کرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب
 اصول نیا جمع حاصل. کندمی نییتع یدادخواه نیا یرسم مرجع عنوان به را يدادگستر

 يبرا را یدادخواه یاساس حق که سازندیم را یمثلث ضلع سه ،یاساس قانون 156 اصل با
 ،34 اصل که بیترت نیا به دارد؛یم مصون تعرض هرگونه از را آن و محفوظ ملت افراد
 را هیقضائ قوة ،156 اصل کند،می قلمداد افراد تک تک حق را یدادخواه یاساس حق
 به را يدادگستر ،159 اصل سرانجام و داندیم ملت حقوق يایاح و یبانیپشت دار عهده
 .کندمی اعالم اتیشکا و تظلمات یرسم مرجع عنوان
 قانون 113 ماده ب بند از حاصل اریاخت از نینخست دادگاه اشتباه ریتفس پرونده، نیا در

                                                           
 .10، ص 1394. دستور خط فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ سیزدهم، 1
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 ادارات قیطر از االجراالزم یرسم اسناد مفاد داردیم اعالم که ،1توسعه ششم پنجساله
 شوند،یم اجرا کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ياالجراالزم یرسم اسناد مفاد ياجرا
شده  صادر يرأ در رسدیم نظر به و شودیم عدالت به یرسدست اصل نقض به منجر
. است شده واقع دادگاه غفلت مورد یاساس قانون 159 و 34 اصول ن،ینخست دادگاه از

 مانده، دور نینخست دادگاه دگاهید از تنها نه ز،ین یاساس قانون 72 اصل مفاد ن،یهمچن
 موجب به. است نگرفته قرار زین دنظریتجد دادگاه توجه مورد اصل نیا به استناد بلکه

 رتیمغا یاساس قانون با که کند وضع ینیقوان تواندینم یاسالم يشورا مجلس اصل، نیا
 زین آن 113 ماده جمله از توسعه ششم پنجساله قانون يمحتوا نیبنابرا باشد؛ داشته

 موجب به که باشد ییدادگاهها در افراد یدادخواه یاساس حق ناقض و ریمغا تواندینم
 چراکه دارند، را تظلمات و اتیشکا به یدگیرس عام تیصالح یاساس قانون 159 اصل
 يشورا مجلس در اصوالً  یاساس قانون اصول با رتیمغا لیدل به قانون نیا بود، نیچن اگر

 آن انگریب امر نیا. دیرسینم زین نگهبان يشورا دییتأ به اصوالً و شدینم بیتصو یاسالم
 خواهان توسط حق مطالبۀ امکان و »اریاخت« صرفاً مذکور، قانون 113 ماده ب بند که است
 ناقض اساساً  که نیا نه آورد،یم فراهم یمراجع نیچن از را االجراالزم یرسم سند دارندة
 که طور همان. باشد مراجع نیا به مراجعه از شیپ ،يدادگستر يدادگاهها به مراجعه حق

                                                           
به «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران:  113. بند ب ماده 1

منظور دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضائی، احیاي حقوق عامه، ارتقاي کیفیت و کاهش 
ها و ي پروندهرسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورداطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر براي دست

گیري از وقوع جرم و دعاوي و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفري: الف)...، ب) مفاد اسناد رسمی پیش
شوند. االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجرا میاالجرا از طریق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمی الزمالزم

چه رائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضاي اج
مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند و یا 

د به محاکم تواند با انصراف از اجراي مفاد سنظرف شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت  -1دادگستري رجوع کند. تبصره 

 ...».-3...، تبصره -2رسد. تبصره اسناد و امالك کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می
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 سرعت و دقت منظور به ،ياریاخت نیچن جادیا است، دایپ زین قانون نیا 113 ماده صدر از
 کاهش و تیفیک يارتقا عامه، حقوق اءیاح ،یقضائ عدالت تحقق ،یئقضا خدمات ارائه در

 و یقضائ خدمات به مردم آحاد یرسدست يبرا برابر فرصت جادیا و یدادرس اطاله
 یقضائ دستگاه يهاپرونده تراکم کاهش ساده، انیب به و... و يورود يهاپرونده کاهش

 و است گرفته صورت ياسناد نیچن دارندة خواهان يبرا حق به یابیدست سهولت زین و
 خود آورد،یم انیم به سخن عامه حقوق يایاح از خود صدر در که یقانون است یهیبد
 .باشد حقوق نیا ناقض تواندینم
 نیا وجود بر عدالت، به یرسدست اصل رامونیپ 1يمتعدد آراء در زین کشور یعال وانید
 يجمهور یاساس قانون 159 اصل به توجه با و گذاشته صحه دادخواه يبرا »اریاخت«

 حکم نیچن داده، قرار اتیشکا و تظلمات یرسم مرجع را يدادگستر که رانیا یاسالم
 اختالفات، فصل و حل يبرا خاص یمقررات وجود با که شود دیترد اگر که است کرده

 مقررات وجود ر،یخ ای کنند طرح يدادگستر در را خود موضوع که دارند حق مترافعان ایآ
 در. ستین يدعاو نیا به يدادگستر یدگیرس مانع اختالفات فصل و حل يبرا خاص

 یعال وانید یعموم أتیه 16/03/1360 مورخ 12 شماره هیرو وحدت يرأ انیم نیا
 نظر«: داردیم اعالم و کرده توجه عدالت به یرسدست اصل به يشتریب صراحت با کشور

 یمستثن قانون در چهآن جر به فلذا است، يدادگستر یعموم تظلمات مرجع که نیا به
 در االجراالزم قبوض و یرسم اسناد به مربوط يدعاو جمله از يدعاو مختلفۀ انواع شده

 و اسناد ثبت قانون 92 ماده حکم و است یدگیرس و استماع قابل يدادگستر يدادگاهها
 اجیاحت بدون منقول اموال ریسا و ونید به راجع اسناد هیکل مدلول کهنیا بر یمبن امالك
 دعوا اقامه اریاخت و حق با یرتیمغا و منافات االجراستالزم يدادگستر محاکم از یحکم
 قانون در که است یتیمز مزبور اسناد بودن االجراالزم و ندارد يدادگستر يدادگاهها در
 که یقیطر هر از بتوانند حق صاحبان تا است شده گرفته نظر در ياسناد نیچن يبرا

                                                           
 و... 663، 658، 668، 722 ،599، 518، 723، 568، 40، 504، 516. آراء وحدت رویه شماره 1
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 هیرو وحدت يرأ نیا. »کنند اقدام خود حق احقاق يبرا دانندیم یمقتض و مصلحت
 ياجرا يبرا قانون موجب به که است یمختلف طرق از استفاده در دادخواه اریاخت انگریب

 .دارد وجود يو يبرا دعوا اقامۀ حق
 حیتصر زین 27/09/1380 مورخ 655 شماره هیرو وحدت يرأ گرید يانمونه عنوان به

 که يطور همان و رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون 159 اصل طبق«[: که است کرده
 10/10/1370 مورخ 560 شماره هیرو وحدت يرأ در و قبالً کشور یعال وانید أتیه

 تیصالح و است اتیشکا به یدگیرس و تظلمات یرسم مرجع يدادگستر نموده، اعالم
 .]»کندنمی یمنتف را يدادگستر مراجع عام تیصالح ،يردادگستریغ مراجع
 در. است یبررس ستهیشا زین پرونده نیا در يبدو دادگاه توسط دعوا استماع عدم قرار
 یدادرس. است نشده فیتعر »یدادرس نییآ رادیا« ای »رادیا« ران،یا یدادرس نییآ نیقوان
 رادیا يلغو يمعنا به یدادرس نییآ راداتیا بحث سرآغاز در معمول، طور به یرانیا دانان
 زین فیتعار نیا ،استادان یبه اعتقاد برخاند. پرداخته یحقوق اصطالح در آن مفهوم و
: 1399 گران،ید و ی(محسن آن تیماه تا دارد تمرکز یدادرس نییآ رادیا اثر يمبنا بر شتریب

 يدعوا شدن اعالم قبول رقابلیغ جهت در که يالهیوس هر ف،یتعر کی اساس بر .1)687
 گرفته کار به او حق تیماه و اصل به یدگیرس بدون اقدام، حق نداشتن علت به خواهان،

                                                           
 84. بر اساس نظر این استادان، اصوالً جمع موانع رسیدگی در قالب مشترك به نام ایراد به آن صورت که در ماده 1

رسد و ایراداتی همچون ایراد امر مطروحه، قانون آیین دادرسی مدنی آمده است چندان منطقی و درست به نظر نمی
دادرسی یا فقدان مدرك مثبت سمت، چندان شباهتی با ایراد مربوط به مهلتهاي نقص شکلی و ماهوي عمل آیین 

دادخواهی، اعتبار امر قضاوت شده یا حتی عدم توجه دعوا ندارد. ایشان دستۀ اول را که ناظر بر آیین دادرسی و 
ب تأخیر آن شوند و فقط رسیدگی را از بین برده، معلق کرده یا سبرسیدگی بوده است و موجب رد ادعا نمی

خوانند (محسنی و دیگران، می» عدم پذیرش«شوند و دستۀ دوم را که موجب رد همیشگی ادعا می» ایراد«شود، می
). بدین ترتیب، براي هر دعوایی همزمان سه شرط قانونی بودن آیین دادرسی یا رسیدگی، قابلیت 772-768: 1399

ا به ترتیب از طریق ایراد آیین دادرسی، عدم پذیرش و دفاع پذیرش و درستی مبناي ادعا الزم است که فقدان آنه
ماهوي قابل استناد است. به بیان دیگر، براي پیروزي در دعوا دادخواست باید صحیح، قابل پذیرش و در عین حال 

 ).772از نظر ماهوي درست و موجه باشد (پیشین: 
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 طرف کی از دارد؛ مختلط یتیماه راد،یا نیا. شودیم شمرده دعوا استماع عدم رادیا شود،
 حق به نسبت مناقشه تیماه در کندمی عنوان را آن که یشخص ،یدادرس راداتیا مانند
(به  يماهو دفاع مانند شود، رفتهیپذ اگر گرید طرف از و شودینم وارد بیرق ییادعا
 اقامه که ياگونه به شودیم دعوا در خواهان یشگیهم شکست موجب ،)اخص يمعنا

 دعوا استماع عدم رادیا گر،ید عبارت به. سازدیم ممکن ریغ االصول یعل را دعوا دوباره
قرار عدم استماع  ن،یبنابرا). 421: 1393 ،(شمس کندمی جادیا یدادرس بر یشگیهم یمانع

 رادیا سبب چهچنان ونبود حق اقدام است  اینبود حق طرح دعوا  يدعوا، ضمانت اجرا
 و کند توجه آن به رأساً تواندیم االصول یعل زین دادگاه باشد، محقق دعوا استماع عدم
 ).422: نیشی(پ کند مترتب آن بر است، دعوا استماع عدم قرار که را الزم آثار
 نیبا ا و اشتباه به نیصدور قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه نخست پرونده، نیا در

و  هنشد یقانون پنجساله ششم ط 113شده در بند ب ماده  ینیب شیاستدالل که روند پ
: نخست آن استموضوع  ود انگریطرح نشده است، خود ب حیدعوا به طور صح نیبنابرا
ندارد، چراکه  یخود به طور کل یذات تیاعتقاد به عدم صالح یدادگاه به درست نیا ،که
 یمفاد اسناد رسم يادارات اجرا تیبه طرف تیقرار عدم صالح ستیبایصورت م نیدر ا
 گاهداد نیا ،آن که گرید و کردیك کشور صادر مسازمان ثبت اسناد و امال ياالجراالزم
ادارات ثبت درنظر  تیبلکه در طول صالح ،خود را نه در عرض تیصالح اشتباه طور به

ل به عدم وجود حق اقدام یقا دعوا، استماع عدم قرار صدور با و بیترت نیگرفته و به ا
 درپرونده شده است.  نیخواهان ا يبرا -ثبت ياجرا ادارات در اقدام از شیپ-در دادگاه 

 یدادرس در یمیدا مانع وجود هنگام اصوالً  که دعوا استماع عدم قرار صدور که یحال
نه تنها با اصل  امر نیا و ستین قبول مورد پرونده نیا موضوع در اساساً  شود،یم صادر
 . تدر تعارض اس زین یمدن یدادرس نییقانون آ 3با ماده  نیبلکه همچن ،یقانون اساس 159
 استنباط لیدل به نینخست دادگاه توسط دعوا استماع عدم قرار صدور يمبنا رسدیم نظر به
 که جاآن ،باشد ششم پنجساله قانون 113 ماده ب بند ییانتها بخش از محترم دادگاه آن
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 به نسبت اجراء، يتقاضا از ماه دو ظرف نتواند مذکور مرجع چهچنان... «: داردیم اعالم
 ياجرا به نسبت ماه شش مدت ظرف ای کند اقدام سند متعهد اموال فیتوق و ییشناسا
 محاکم به سند مفاد ياجرا از انصراف با تواندیم سند متعهدله کند، اقدام سند مفاد

 نقض متضمن زین ماده آن از بند نیا ریاخ قسمت مضمون کنیل. »کند رجوع يدادگستر
 از پس که است امر نیا انگریب صرفاً و ستین يدادگستر محاکم به یابتدائ مراجعه حق

 کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ياالجراالزم یرسم اسناد مفاد ياجرا ادارات انتخاب
 قسمت در مذکور يزمانها گذشت از پس چهچنان ،ياسناد نیچن دارندة خواهان توسط

 ریمخ همچنان هیمشارال نرسد، جهینت به يو یرسم سند موضوع مفاد مطالبه ب، بند ریاخ
. کند مراجعه يدادگستر محاکم به ا،ی و کند يریگیپ مزبور اداره در را خود پرونده است
 توسعه، ششم پنجساله قانون 113 ماده ب بند يانتها و ابتدا از حاصله اراتیاخت ن،یبنابرا

 ادامه اریاخت ز،ین و ثبت ياجرا ادارات از االجراالزم اسناد مفاد مطالبه حق و اریاخت یعنی
 که گونههمان مزبور، يزمانها گذشت از پس مطروحه پرونده به یدگیرس روند قطع ای و
 یاساس حق یناف داست،یپ زین 16/03/1360 مورخ 12 شماره هیرو وحدت يرأ مفاد از

 و ستین تظلمات به یدگیرس یرسم مرجع عنوان به يدادگستر محاکم به افراد مراجعه
 نیا ناقض يبرداشتها ،یاساس قانون در ملت یاساس حقوق يواال گاهیجا به توجه با

 . رسدینم نظر به ستهیشا زین یاساس حقوق
 قانون 113 ماده ب بند کی تبصره به ناظر ییاجرا نامه نییآ به است مربوط گرید مطلب
 قوه وقت استیر 26/04/1398 مورخ 100/41815/9000 شماره به توسعه ششم برنامه
 که ،»یرسم اسناد مفاد ياجرا در ونیمد اموال فیتوق و ییشناسا« خصوص در هیقضائ

 اصوالً  و نبوده موجود يانامه نییآ نیچن نوشتار نیا موضوع يرأ صدور هنگام اگرچه
 است شده صادر 1396 سال در که یفعل يرأ نقد و یبررس به یارتباط نامه نییآ نیا طرح
 یدادخواه یاساس حق صراحت به و محتوا در زین مزبور نامه نییآ کهجا آن از کنیل ندارد،
 یبررس است، کرده نقض کرده نییتع یاساس قانون کهرا  یدادخواه یرسم نهاد در افراد
 .رسدمیبه نظر  مناسب جانیا در آن نقد و
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 و 2 مواد در توسعه ششم پنجساله قانون 113 ماده ب بند مضمون تکرار با نامه نییآ نیا
 طلب مطالبه يبرا االجراالزم یرسم اسناد بستانکار«: داردیم اعالم 2 ماده در ،خود 8

 اداره قیطر از االجراالزم یرسم اسناد مفاد ياجرا نامه نییآ مفاد مطابق دیبا ابتدا خود
 همان موضوع مطالبه يدعوا طرح. کند درخواست را سند مفاد ياجرا سازمان، ياجرا
 يدادگستر محاکم در برنامه قانون 113 ماده ب بند در مذکور يمهلتها انیپا تا هیاجرائ
 که است آن بر اصل نامه، نییآ نیا 2 ماده حسب ن،یبنابرا». .بود نخواهد ریپذ امکان

 زمره در زین َمهر مطالبه که االجرا،الزم یرسم اسناد طلب مطالبه به راجع الزم اقدامات
 به مراجعه و شود انجام امالك و اسناد ثبت ياجرا ادارات توسط دیبا ابتدا است،آنها 

 ب،یترت نیبد. بود نخواهد ریپذ امکان ادارات نیا به مراجعه از شیپ يدادگستر يدادگاهها
 با متعارض يبرداشتها جادیا سبب خود که توسعه ششم پنجساله قانون 113 ماده ب بند
 شیب نامه، نییآ نیا ابالغ با بود، شده يدادگستر محاکم در افراد یدادخواه یاساس حق
 اسناد، نیا مطالبۀ موضوع يدعاو در و زد دامن یاساس حق نیا نقض امکان به شیپ از

 و اسناد سازمان ثبت ياجرا ادارات تیصالح طول در را يدادگستر محاکم تیصالح
 نسبت یقضائ محاکم گرفتن قرار طول در اشتباهِ شبهۀ جه،ینت در. داد قرار کشور امالك

 پنجساله قانون که ياسناد نیچن به مربوط طلب مطالبۀ با ارتباط در ثبت ياجرا ادارات به
 در »دیبا ابتدا« عبارت آمدن با بود، کرده جادیا خود 113 ماده ب بند در توسعه ششم
 است یمقررات نامه نییآ که یحال در. شد بدل تیواقع به نامه، نییآ نیا دوم ماده صدر
 وضع موضوعه نیقوان از یقانون حیتشر و اجرا لیتسه هدف با تداریصالح مقامات که
 قانون 72 اصل مطابق که گونه همان است یهیبد و) »آ«: 1400 ،ي(لنگرود کنندیم

 به باشد، داشته رتیمغا یاساس قانون با که کند وضع ینیقوان تواندینم مجلس ،یاساس
 توانندینم شوند،یم وضع نیقوان ياجرا لیتسه يبرا که زین هانامه نییآ ،یاول قیطر

 یاساس حقوق از یحق ای و یاساس قانون از یاصل و بوده یاساس قانون اصول مخالف
 یدادخواه یاساس حق با مخالف دینبا زین مزبور نامه نییآ ن،یبنابرا. کنند عییتض را ملت
 رسدیم نظر به. باشد شد اشارهآنها  به که یاساس قانون 159 و 156 ،72 ،34 اصول و

 نییآ يبرا شده گرفته نظر در یاصل اهداف با ریمغا تنها نه ییهانامهنییآ نیچن صدور
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 افراد یاساس حقوق نقض به بلکه است، مربوطه مسؤوالن ییراهنما و ارشاد جهت هانامه
 . دیانجام خواهد متهافت آراء صدور و

 يرأ ينقدها
 نییآ نیباشد، قوان یحقوق دادرس يمتضمن اجرا تواندیم یهمان طور که قانون اساس

 انتیص یاساس، از حقوق آن در شده ینیب شیپ ينهادها قیاز طر توانندیم زین یدادرس
 تیکاطرق ش جمله از گوناگون يابزارها اب یدادرس نییآ نیقوان گر،یکنند. به عبارت د

 قضات توسط یمخالف با حقوق اساس نیبه قوان ییاعتناو بی قانون ریتفسامکان  واز آراء 
 يکند. امرمی نیآن را تضم يو اجرا کرده انتیحقوق ص نیاز ا ،یدگیرس انیجر در و

 ریتفسبا  دنظر،یتجد دادگاه ختۀیفره قضاتتوسط  ییبایرو به ز شیپ یقطع يکه در رأ
 ،یاساس قانون اصول ۀیسا در توسعه ششم پنجساله قانون 113 ماده ب بند يبایز و درست
استدالالت دادگاه  ریمورد اشاره و سا یالمللنیاسناد ب یشده است. تمام دهیکش ریبه تصو
است، نشأت  شده يمنجر به نقض دادنامه بدو تاًیکه در سه بند ارائه و نها دنظریتجد

 مراجع وصالح  يافراد در دادگاهها یدادخواه یحق اساس يگرفته از احترام به ارزش واال
 دادگاه که طور هماناست.  یجهان یارزش و اصل دیتردیکه ب است یدادخواه یرسم
 حیصرگذار به صورت که قانون یتا زمان است، کرده توجه آن به یدرست به زین دنظریتجد

 پشتوانه از محاکم عام تیصالح نکند، منع يدعاو یبرخ به یدگیرس از را یقضائ محاکم
از زمره  یئدر مراجع قضا ياودع به یدگیرس وار بوده برخورد یاساس حقوق و یقانون

 امکانآنها  موجب به که نیقوان ياپاره از برآمده اراتیاخت و است ملت یاساسحقوق 
 سازد،یم فراهم دادخواهان يبرا را يدادگستر محاکم از ریغ یمراجع به ییابتدا مراجعه

 يبرا ییمبنا را اریاخت نیا توانینم و ستین يدادگستر يدادگاهها عام تیصالح یناف
 .داد قرار يدادگستر يدادگاهها به مراجعه در افراد یاساس حقوق گرفتن دهیناد
 یقضائ ریتفس امکان دارد،یم مقرر 1یاساس قانون 73 اصل که گونه همان گر،ید طرف از

                                                           
مفاد این اصل مانع از تفسیري که «... دارد: میقانون اساسی نیز پس از اعالم صالحیت مجلس اعالم  73. اصل 1

 ».کنند، نیستدادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می
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 رفتهیپذ رانیا یحقوق ستمیس در ن،یقوان از یاساس حقوق و حق زیتم جهت قضات، توسط
 یاساس قانون توسط که مهم اریاخت نیا از استفاده با قضات، است ستهیشا نیبنابرا و شده
 یاساس قانون در مندرج یاساس و نیادیبن حقوق خود، ریتفاس در است، شده اعطا شانیا به
 مواجهه در و کنند ریتفس حقوق نیا احقاق جهت در را نیقوان و دهند قرار تیاولو در را
 نیتر عادالنه ن،یروزتر به ،ییقضا ریتفس قیطر از ن،یادیبن حقوق نیا با متعارض قانون با
 . نندیبرگز دارد، مطابقت یاساس قانون اصول روح با که را ریتفس نیتر کینزد و
 73 اصل موجب به که ياریاخت با و یدرست به دنظریتجد دادگاه قضات نگارنده، نظر به

 ریتفس است، شده اعطاء شانیا به قانون ریتفس يبرا رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون
 159 و 34 اصول در مندرج یاساس حقوق از يپاسدار راه در را قانون از ییبایز و بجا

 ،ياریهوش با خود، ریتفس انیجر در قضات نیا که آن فراتراند. آورده عمل به یاساس قانون
 اساس بر یبرخ کهاند داشته اشاره زین یالمللنیب و يامنطقه مرتبط و گوناگون اسناد به

 دهما اسناد نیا جمله از شود؛یم شمرده یداخل قانون حکم در رانیا یمدن قانون 9 ماده
 حقوق یاسالم هیاعالم 19ماده  2بند  ،1948 سالحقوق بشر مصوب  یجهان هیاعالم 10
 یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم 14 ماده 1 بند ،قاهره 1990 سال مصوب بشر

راجع  یاساساصول  3 و 2 مواد و 1966سازمان ملل متحد مصوب سال  یمجمع عموم
 که است 1985سازمان ملل متحد مصوب سال  یمجمع عموم هییبه استقالل قوه قضا

 يدعاو به یدگیرس يبرا يدادگستر يدادگاهها عام تیصالح بر زین نیقوان نیا یهمگ
 .1دارند حیتصر اشخاص

                                                           
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیلۀ : «1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب سال  10. ماده 1

ی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علنًا رسیدگی شود و چنین دادگاه
اعالمیه اسالمی حقوق بشر مصوب سال  19ماده  2بند ». جزائی که به او منسوب شده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید

میثاق بین 14ماده  1بند ». مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که براي همه تضمین شده است«قاهره:  1990
ها و همه در مقابل دادگاه: «1966ی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال المللی حقوق مدن

دیوانهاي دادگستري متساوي هستند. هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه 
هامات جزائی علیه او صالح مستقل و بیطرفِ تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه دربارة حقانیت ات

اصول اساسی راجع به  3و  2مواد ». یا اختالفات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید
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 اصول و آگاه جو، عدالت خته،یفره قضات توسط نیقوان از ییرهایتفس نیچن است یهیبد
 انیجر در یاساس قانون با هماهنگ رِ یتفاسآوردن به  يرو يبرا ياهیرو تواندیم ،1گرا
 قانون اصول از شتریب هرچه انتیص نۀیزم و کند جادیا قضات انیم در یقضائ يهایدگیرس

 محترم قضات استناد و توجه پرونده، نیا در شک. بیآورد فراهم محاکم در را یاساس
 قانون 73 اصل از حاصل اریاخت و تیظرف از استفاده ملت، یاساس حقوق به دنظریتجد
 یدادرس نییآ يتهایظرف با اصل نیا جمع و شانیا توسط قانون درست ریتفس و یاساس
اجرا و احقاق  نیبه تضم تینها در، نیدادگاه نخست ياز رأ یدنظرخواهیتجد نهاد جمله از
 پرونده نیا خواهان یاساس حق با ریمغا نِینخست يرأ نقض امکان وحق منجر شده  نیا
 نیقوان و حقوق برجستۀ نقش دهندة نشان که يامر. است آورده ارمغان به يو يبرا را
  .است یاساس قانون در ملت یاساس حقوق نیتضم در یدادرس نییآ
 قانون 297 ماده اگرچه گفته، شیپ راداتیا به توجه با ز،ین يرأ نگارش شکل با ارتباط در
 نظر به و است گرفته نظر در يرأ یسینوپاك يبرا را روز 5 مهلت یمدن یدادرس نییآ
 کن،یل باشد، یکاف ینگارش راداتیا حداقل با یآرائ میتنظ يبرا مهلت نیا وجود رسدیم
 حجم آن تبع به و دادگاهها در مطروحه يهاپرونده اریبس حجم که داشت توجه دیبا
 در شکبی که است یموضوع قضات، یقضائ يهایدگیرس آمار مسأله و صادره آراء يباال
 موجب زمان مرور به امر، نیا رسدیم نظر به و است مؤثر ینگارش راداتیا گونه نیا بروز

 .شد خواهد زینآنها  تیماه در بلکه نگارش، و شکل در تنها نه یقضائ آراء تیفیک کاهش
  

                                                           
: قوه قضائیه بر اساس حقایق و 2ماده : «1985استقالل قوه قضاییه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال 

نابجا، مشوق ها، فشارها، تهدیدات یا مداخالت مستقیم یا غیرمستقیم طبق قانون و بدون محدودیت ها، نفوذهاي 
: قوه قضائیه داراي صالحیت بر 3گیرد. ماده از هرجا یا به هر دلیلی در موضوعات مطروحه بیطرفانه تصمیم می

ه به آن کند که موضوع احاله شدکلیه موضوعات با ماهیت قضائی بوده و داراي اختیار انحصاري است که تعیین می
 ».براي اتخاذ تصمیم در صالحیتش طبق تعریف قانون است

. مراد نگارنده از واژه اصول گرا، گرایش به اصول قانون اساسی و پیروي از آنهاست و این واژه در این نوشتار 1
 هیچ ارتباطی با جناحهاي سیاسی ندارد.
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 نتیجه:
 ختۀیفره قضات و است شده صادر یدرست به شده یبررس یقطع يرأ نگارنده، نظر به

 وندیپ ییبایز به ،یاساس قانون اصول ۀیسا در قانون مناسبِ ریتفس با دنظر،یتجد دادگاه
 یدرست به مزبور، دادگستر قضات اند؛ دهیکش ریتصو به را یاساس حقوق به یدادرس نییآ
 انجام يبرا رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون 73 اصل موجب به که ياریاخت با و

 از يپاسدار راه در و یدنظرخواهیتجد انیجر در است، شده اعطاء شانیا به قانون ریتفس
 ب بند از ییبایز و بجا ریتفس ،یاساس قانون 159 و 34 اصول در مندرج یاساس حقوق
 ییابتدا مراجعه اریاخت جه،ینت در و آورده عمل به توسعه ششم پنجساله قانون 113 ماده
 پنجساله قانون 113 ماده ب بند که گونهآن -را  يدادگستر محاکم از ریغ یمراجع به

 يبرا ییمبنا و يدادگستر يدادگاهها عام تیصالح یناف -است داشته مقرر توسعه ششم
 توجهاند. ندانسته يدادگستر يدادگاهها به مراجعه در افراد یاساس حقوق گرفتن دهیناد
 حاصل اریاخت و تیظرف از استفاده ملت، یاساس حقوق به ختهیفره قضات نیا استناد و
 نهاد با اصل نیا جمع و شانیا توسط قانون درست ریتفس ،یاساس قانون 73 اصل از

 و اجرا نیتضم به تینها در ،یدادرس نییآ يتهایظرف از یکی عنوان به یدنظرخواهیتجد
 یدادرس نییآ نیقوان برجستۀ نقش دهندة نشان امر، نیا که شده منجر یاساس یحق احقاق

 .است یاساس حقوق با یدادرس نییآ قیعم وندیپ انگریب و یاساس حقوق نیتضم در
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Procedural Law and Constitutionl Law 
(Critique and review of Judgment No. 9609971516501325, dated 11/10/2016, 

Rendered by Branch 12 of the Appellate Court of Mazandran Province) 

Mandana Aghajani1 

Abstract: 

Article 159 of the Constitution, which recognizes courts of justice as an 
official body for dealing with people's grievances, demonstrates a rule that 
in case of doubt in the jurisdiction of the courts of justice, these courts have 
general jurisdiction to deal with various claims. As a result, until the 
legislator has not explicitly prohibited the judicial courts from dealing with 
certain claims, the general jurisdiction of the courts has legal support and 
the support of fundamental rights, and therefore dealing with claims in 
courts is among the fundamental rights of the nation. It is obvious that such 
a basic and fundamental right, which itself guarantees the rights of 
individuals, cannot be violated, compromised or disputed by erroneous 
interpretations of the laws. Thus, the powers arising out of certain statutes, 
which provide the possibility for claimants to refer to bodies other than the 
courts of justice, do not negate the general jurisdiction of the courts of 
justice, and these powers cannot be used as a basis for ignoring the 
fundamental rights of individuals to refer to them. Therefore, in dealing 
with laws and regulations that contain such powers for litigants, it is 
appropriate to guarantee the right to litigate and the principle of access to 
justice and the courts in an appropriate manner by relying upon Article 73 
of the Constitution and interpretation of the said laws in accordance with 
Article 159. 

KeyWords: Access to justice, litigation, courts of justice, general 
jurisdiction, dismissal of a claim, power. 
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