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 یمحل تیصالح عدم به استناد در دادرس سرخود اراتیاخت
 )کشور یعالوانید 8 شعبه دادنامه نقد(

 1یروزجائیف تبار ملک يهاد

 چکیده:
 یبرخ که است یهیبد رو،نیا از و است ییاستثنا يامر یابیغ حکم صدور یمدن یدادرس در

 دادرس دخالت خوانده، بتیغ لیدلبه. باشد حاکم دعوا به یدگیرس ندیفرا بر ژهیو و خاص قواعد
 مورد سرخود صورت به دیبا زین یاحتمال راداتیا ی. برخباشد تريجد و شتریب دیبا يدعوا در

 فصل و حل یمدن یدادرس نییآ قانون ها،یدادرس در سرعتتأمین  منظور به. ردیگ قرار توجه
 داشته مقرر موعد نیزودتر در را یدادرس نییآ راداتیا ای تیصالح مانند موضوعات از یبرخ
 یدادرس يپرسشها نینخست از یکی به پاسخ حاضر، قیتحق موضوع دادنامه در حال،نیا با. است

 یمرجع در یدگیرس بار دو با سرانجام، و برده زمان سالکی از شیب دادگاه تیصالح مساله یعنی
 یبیترت نیچن گمان،یب. است شده ارجاع صالح دادگاهبه کشور یعالوانید ورود با رصالح،یغ

 و پرونده نیا دادخواهان و یعمومحقوق ندهینما عنوان به یدادرس نظام به نهیهز لیتحم موجب
 ریتدب دم،یدکه چهآن از زودتر اریبس دیبا را آن مشکلرفع که استروشن و شودیم مراجعان ریسا

 از و کرد اعمال موضوع بر را يبهتر تیریمد توانیم دادرس به اراتیاخت یبرخ سپردن با. شود
کشور با توجه  یعالوانیدادنامه صادر شده از د حال، نیا با. شود يریگشیپ یتیوضع نیچن تکرار

 به را پرونده ،یابیغحکمخوانده را مقدم دانسته و بانقض  یحق خصوصتیرعا ،یمقررات فعلبه
 . رسدیم نظربه یحیصح میتصم یدادرسنییآ قانون به باتوجه که است داشته ارسال صالح مرجع

 .دادرس یراس اراتیاخت ،یابیغ حکم ،یدادرسنییآ رادیا ت،یصالحعدم ،یدادرس نییآ :هادواژهیکل

                                                           
 .تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده یخصوص حقوق يدکتر آموخته دانش. 1

Email: Hmalektabar@ut.ac.ir 
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 متن دادنامه
به  اریخانم ف.ذ. ساکن شهرستان شهر 26/4/91 خیپرونده در تار انی: خالصه جريرأ

را در حوزه  يکه آدرس محل اقامت و ،ع.ذ. يهمسرش آقا تیخود به طرف لیتوسط وک
 خیبه خواسته مطالبه نفقه از تار یدادخواست ،اعالم داشته اریشهرستان شهر ییقضا
ثبـت  اریشهـر یشعبه چهارم دادگاه عموم رنموده که د میتقد 30/3/91 تیلغا 30/10/89

 . است شده یدگیرس داندعـوت ب نیوقـت از طـرف نییو با تعـ
ابالغ  یمدن یدادرس نییقانون آ 70خوانده حسب گزارش مأمور ابالغ طبق ماده  هیاخطار
و  افتیخوانده حضور ن 31/5/91مورخ  ی. در جلسه دادرساست بوده شده یقانون
و صدور حکم به  یدگیرس يخواهان حاضر شده تقاضا لی. وکننمود میتقد ياحهیال

 است.  کردهشرح خواسته را 
 30/4/91ـ1548شماره  یابیبه موجب دادنامه غ یدگیالم ختم رسسرانجام دادگاه با اع

تومان از بابت اصل خواسته و  000/600/3خوانده به پرداخت مبلغ  تیحکم بر محکوم
 شده صادر نموده است.  نییالوکاله به مبلغ تع قو ح یدادرس نهیپرداخت هز زین

ابالغ شد.  هیبه خوانده محکوم عل 70طبق ماده  25/8/91 خیدادنامه صادر شده در تار
و در دادخواست  کرده ینسبت به آن واخواه 18/9/91 خیدر تار هیزوج محکوم عل

اظهار  تو در متن دادخواس کردآدرس محل اقامت خود را شهرستان بابل اعالم  یواخواه
و  استاطالع داشته  موضوع نیشهرستان مذکور بوده و خواهان هم از ا میداشته که مق

هم جهت اثبات نشوز  جانبنیحضانت فرزند را در دادگاه بابل اقامه کرده و ا يدعو
ام که پرونده امر به شماره  کرده اطرح دعو اریشهر یهمسرم در شعبه هفتم دادگاه حقوق

 نشده است.  يبه صدور رأ یبوده و هنوز منته یدگیرس انیدر جر 910584
مورخ  یبه عمل آورد در جلسه دادرس یدگیدعوت به رس نیوقت از طرف نییدادگاه با تع

است واخواه  داشته میتقد ياحهیواخوانده فقط ال لیو وک افتهیواخواه حضور  26/10/91
تا به حال  10/12/88 خیاست و از تار یمیاظهار داشت اعتراض به شرح دادخواست تقد
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اآلن هم مطابق قرارداد  کردمیم یزندگ رایدر شهر 88و قبل از  کنمیم یدر شمال زندگ
 کنم. یم یدر شمال زندگ شودیم میآن تقد ریاجاره که تصو

با استدالل  27/10/91ـ 2459شماره  يبه موجب رأ یدگیسپس دادگاه با اعالم ختم رس
باشد واخواه از یم وستیمصدق آن در پرونده پ ریحسب قرارداد اجاره که تصو کهنیا

ها از هیدر آدرس واقع در بابل سکونت داشته و اخطار 1/11/91 تیلغا 1/11/90مورخه 
با قبول  ،بوده ياطالع از رأیواخواه ب کهنیبا احراز ا جتاًیو نت دهیابالغ گرد صاقال قیطر

دادگاه ضمن نقض دادنامه واخواسته مستنداً به  نیا تیصالحعدم رشیو با پذ یواخواه
 يدادگستر یستگیخود را به شا تیقرار عدم صالح ینمد یدادرس نییقانون آ 11ماده 

 است. کردهشهرستان بابل صادر 
شعبه  یبابل و ثبت آن در شعبه دوّم دادگاه حقوق يپس از وصول پرونده به دادگستر 

 848شماره  يبه موجب رأ یدگیدر وقت فوق العاده با اعالم ختم رس هیمرجوع ال
 یمحترم شعبه چهارم دادگاه عموم یپرونده قاض نیدر ا کهنیبا استدالل ا 17/5/92ـ

 تیقرار عدم صالح 30/6/91ع.ذ. نسبت به دادنامه مورخ  يآقا یدر مورد واخواه اریشهر
است که اصل دادنامه مربوط به  یدر حال نیو ا کردهبابل صادر  يدادگستر یستگیبه شا

 دنظریتجد ایهمان دادگاه  مربوط به یدادگاه مذکور بوده و قهراً هر نوع اعتراض و واخواه
تبصره  يندانسته و در اجرا یدگیرس هلذا دادگاه خود را صالح ب استمحل همان دادگاه 

کشور  یعال وانیپرونده را جهت حل اختالف به د یمدن یدادرس نییقانون آ 27ماده 
 است.  شدهکشور ارجاع  یعال وانید 8ارسال و پس از وصول به شعبه 

 ونده. پس از قرائت گزارش و مالحظه اوراق پرشد لیباال تشک خیشعبه در تار أتیه
 : دهدیم يرأ نیمشاوره نموده چن
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 کشور یعال وانیشعبه د يرأ
و  اریشهر یشعبه چهارم دادگاه اختصاص نیماب یف تی[در خصوص اختالف در صالح

زوجه خواهان به خواسته  يبه دعو یدگیشهرستان بابل در رس یشعبه دوّم دادگاه حقوق
 تیمطروحه در وضع يدعو کهنیاپرونده نظر به  اتیمطالبه نفقه معوقه با توجه به محتو

 تیصالح یدادخواست که مالك قانون میتقد خیموجود با توجه به عنوان خواسته آن و تار
 یبوده و طبق قاعده عموم یمدن یدادرس نییقانون آ 11ماده  تیدادگاه بوده مشمول حاکم

که خوانده در حوزه  یدادگاه تیبه آن در صالح یدگیمقرر در صدر ماده مذکور رس
آدرس  یمیخواهان در دادخواست تقد کهنیرغم ا یباشد و علیآن اقامت دارد م ییقضا

اعالم نموده مع هذا زوج  اریشهرستان شهر ییمحل اقامت زوج خوانده را در حوزه قضا
محل  قیخود ضمن اعالم آدرس دق هیصادره عل یابیبه حکم غ یر مقام واخواهخوانده د

 اریشهر یدادگاه عموم تیشهرستان بابل به صالح ییاقامت و سکونت خود در حوزه قضا
ها هینموده است و نحوه ابالغ اخطار رادیزوجه ا يمطروحه از سو يبه دعو یدگیدر رس

 دیزوج خوانده مؤ هیاز ناح ينامه ابرازمفاد اجاره زیدر دادخواست و ن نیدر آدرس مع
قبل از  خیبابل از تار نشهرستا ییدر حوزه قضا شانیاقامت ا نیاظهارات نامبرده و مب

لحاظ دادگاه صادرکننده دادنامه  نیباشد و بدیم يدادخواست زوجه تا صدور رأ میتقد
 یبه واخواه یدگیدر مقام رسو  یمدن یدادرس نییقانون آ 305ماده  يواخواسته در اجرا

مطروحه با نقض دادنامه واخواسته به  رادیا رشیو پذ یمطروحه ضمن قبول واخواه
مطروحه  يشهرستان بابل در خصوص دعو ییاعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضا

بابل صادر نموده  یدادگاه عموم یستگیخود را به شا تیزوجه قرار عدم صالح هیاز ناح
 یابیبابل با نقض دادنامه غ یبرخالف استدالل شعبه دوّم دادگاه عموم بیترت نیو به ا

 ،یدادگاه در مرحله واخواه نیا ياز سو اریرشه یصادره از شعبه چهارم دادگاه عموم
 هیاول يبوده و تنها موضوع مطروحه همان دعو یو مآالً منتف افتهیواخواه خاتمه  یواخواه

توسط دادگاه  یستیبا تیمقررات مربوط به صالح تیزوجه خواهان بوده که با رعا
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بابل که بر  یرو استدالل شعبه دوّم دادگاه حقوقنیاز ا ردیقرار گ یدگیمورد رس صالحیذ
به اعتبار محل  جتاًینداشته و نت ینموده وجاهت قانون تیصالح یآن از خود نف يمبنا

در مرحله  شانیشهرستان بابل که از طرف خود ا ییاقامت زوج خوانده در حوزه قضا
 يبه دعو یدگیرس باشدیم تیدر صالح یو مالك قانون دهیو اعالم گرد نییتع یواخواه

در  نیخانواده شهرستان بابل خواهد بود. بنابرا ژهیو یدادگاه عموم تیحمطروحه در صال
 27/10/91ـ2459ماره ش يرأ دییضمن تأ یمدن یدادرس نییقانون آ 27تبصره ماده  ياجرا

شعبه دوّم دادگاه  17/5/92ـ848شماره  يو نقض رأ اریشهر یشعبه چهارم دادگاه عموم
محاکم  نیماب یمطروحه ف يبه دعو یدگیرس دردادگاه  نیا تیصالح دییبابل و تأ یعموم

 يو کسر از موجود جهیدارد پرونده پس از ثبت نتیشود. مقرر میمرقوم حل اختالف م
 ربط اعاده شود.] يبه مرجع ذ

کشوریعال وانید 8شعبه سیرئ   
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 مقدمه
 که، نیا نخست. است توجه قابل موضوع دوکه گذشت،  ياپرونده گزارش به توجه با

 پرسش نیا دوم، و است یبررس قابل یدر مرحله واخواه یدادرس نییآ رادیطرح ا امکان
. است) دادگاه تیصالح قرار صدور(  تیصالح احراز مستلزم یابیغ حکم صدور ایآ که
 1379مصوب  یمدن یدادرس نییدر قانون آ یمقررات روشن نخست، موضوع با وندیپ در

شعبه  يرأ در. است شده نینخست مرجع دو اختالف موجب موضوع، نیهم. ندارد وجود
 به را بیغا هیعلمحکوم يبرا یدادرسنییآ رادیا به استناد امکان کشور یعال وانید 8

 اما است شده يپاسدار خوانده کینییآ حق از هرچند کار نیا با. است شناخته تیرسم
 پرسش نیا به را ما دیبا پرونده کی به دوباره یدگیرس در دادگاه نهیهز و وقت اتالف

 نبود ترستهیشا ایآ. کرد يریجلوگ یتیوضع نیچن بروز از توانینم ایآ که سازد رهنمون
 خوانده یاعالم اقامتگاه به نسبت خوانده بتیغ به توجه با نینخست يدعوا در دادرس که

و در صورت لزوم در همان مرحله قرار  دادیم صورت را الزم یبررس خواهان توسط
. کندمی ترمهم و تربرجسته را دوم پرسش بحثها، نیا. کردیخود را صادر م تیعدم صالح

 نی. چناست دادرس لهیوس به تیصالح احراز مستلزم یابیغ حکم صدور و یدگیرس ایآ
 قرار یبررس و بحث مورد یمدن یدادرس نییآ قواعد يکارآمد تا است الزم ییهاپرسش
 در دادرس يبرا یمدن یدادرس نییآ قانون که یاراتیاخت و امکانات جهت، نیا از و گرفته
 ییسو از. شود دهیسنج ردیگ کار به یاحتمال مشکالت با مقابله در تا است گرفته نظر
 در یدادرس نییآ راداتیا به استناد در شده رفتهیپذ و مستقر قاعده از انحراف گر،ید

 کشور یعالوانید شعبه که است يکارراه زین مذکور پرونده در یدادرس جلسه نینخست
 يبرا توانیرا م کرديدو رو گر،ید انی. به باست کرده استفاده آن از مذکور پرونده در
 نیچن در دادرس که است آن ریتدب نیبهتر توانیم و نینخست: داد ارائه یمشکل نیچن حل
 کارراه دهد؛ انجام یمحل تیصالح مساله خصوص در را الزم یبررس و قیتحق ،يموارد
 .بیغا خوانده به یواخواه مرحلۀ در تیصالح عدم رادیا حق ياعطا دوم،
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 ترکینزد دادخواهان و دادگاه مصلحت به نخست راه انتخاب شده، ادی قیطر دو انیم از
 تیصالحعدم به راسا که دارد وجود دادرسان يبرا یامکان نیچن ایآ اما است بهتر و

حق  ای فیدادرس تکل ایاست که آ نیا یپرسش اصل گر،ید انیب به. کنند استناد یمحل
 یکه دادرس یرا در فرض یمحل تیعدم صالح رادیا يبه ضمانت اجرا سرخود استناد

را متصور  یامکان نیچن یبا استناد به قواعد فعل توانیم نگارنده باور به دارد؟است  یابیغ
 دادرس سرخوددربارة نحوه استناد  یمدن یدادرس نییدر قانون آ یقیشد هر چند نظام دق

 . ندارد وجود يو الزام ای امکان و کینییآ ياجراها ضمانت به
 دادگاه کهیصورت در که است نیا گرید پرسش دوم، مساله يراستا در ن،یبر ا افزون
 نیدر ا کرد،یم انیب را تیصالح احراز یمبان یابیغ يرأ در و احراز را خود تیصالح
 بارهنیوجود دارد. در ا واخواه طرف از یمحل تیصالح رادیا طرحامکان  ایآ زیحالت ن

 یدر دادرس یکه به طور ضمن تیعدول از قرار صالح امکان دیبا حاضر، پرونده در زین
 شود.  یبررس شدصادر 

 دیوان عالی کشور 8نقد و بررسی رأي شعبه 
 خصوص در خوانده کینییآ حق از تیحما جهت از کشور یعالوانید هشت شعبه يرا

 قانون 11 ماده مطابق قت،یحق در. رسدیم نظر به حیصح و اصول بر منطبق تیصالح
 تیصالح بابل دادگاه خوانده، اقامت محل دادگاه تیصالح اصل و یمدن یدادرس نییآ

 تیصالح که گرید یدادگاه در دعوا طرح با خواهان اما داشت را پرونده به یدگیرس
 یعالوانید 8 شعبه يرأ بر. است گرفته دهیناد را مذکور حق است، نداشته را یدگیرس

 ستیوارد ن یمقدمات موضوع و استناد و استدالل اشکال انیب و یاز جهت شکل کشور،
 تیصالح تیرعا عدم ،یمدن یدادرس نییآ قانون 371 ماده از نخست بند مطابق رایز

 باشد کرده رادیا آن به نسبت خوانده کهیصورت در شودیم شمرده نقض موارد از یمحل
 و نکرده استناد مذکور ماده به مذکور شعبه چند، هر. است نیچن حاضر فرض در که

 حال،نیا با. است کرده نقض را يرأ یمدن یدادرس نییآ قانون 11 ماده از استفاده با صرفا
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 از که دارد وجود ینکات صالح دادگاه نییتع تا آن صدور روند و مذکور يرأ با وندیپ در
 . شودیم پرداخته آن به مختلف جهات

 :تیصالح عدم به استناد زمان

 یذات تیصالح در اختالف به یدگیرس ،یمدن یدادرس نییآ قانون 29 و 27 مواد مطابق
 موجب به راستا، نیا در. ردیگ انجام سرعت به و نوبت از خارج دیبا دادگاه یمحل و

 است مکلف یدادرسنییآ رادیا طرح یمدع شخص همگان، رشیپذ مورد و یکل قاعده
 یدادرس جلسه نینخست دراست، ( ممکن زمان نیزودتر که نیمع موعد در را خود رادیا که
 یدادرس نییآ قانون مقررات یبرخ مطابق قت،یحق در. کند مطرح) 1یدادرس آستانۀ در ای

است،  شده ینیبشیپ قانون که یمهلت در دیبا یدادرسنییآ رادیا) یمدع( نفعيذ یمدن
به اسقاط حق  2است ممکن نه،یزم نیا در یکوتاه نوع هرخود را مطرح سازد.  يادعا

 يبرا مقنن استیس يایگو یمدن یدادرس نییآ قانون به یاجمال نگاهمنجر شود. 
 یدادرس نییآ قانون 87در مادة  کهچنان. است یدگیرس آغاز و آستانه به رادیا يمحدودساز

 مگر دیآ عملبه یدادرس جلسۀ نیاول انیپا تا دیبا اعتراضات و راداتیا«: میخوانیم یمدن
 قانون 90الزام، در مادة  نینقض ا ياجرا ضمانت. »شود حادث متعاقباً  رادیا سبب کهنیا

 باشد نشده اعالم یدادرس اول جلسۀ انیپا تا راداتیا هرگاه«موجب آن  به. است آمده
 رادیا حاضر، پرونده در .»دهد يرأ آن به نسبت دعوا تیماه از جدا ستین مکلف دادگاه

                                                           
1. in limine litis   = au début du procès. 

و عمومی، میان ضمانت اجراي تاخیر بندي ایرادات آیین دادرسی به خصوصی . دکترین حقوقی، با تفکیک و دسته2
). تاخیر در 76اند (واحدي، دکتر جواد، جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن،، ص. هر دسته تفکیک قایل شده

استناد به جهاتی که حق خصوصی ایرادکننده است، موجب سقوط حق وي است. به بیان دیگر، درخواست کننده 
را در خارج از مهلت قانونی حقی براي او وجود ندارد. در چنین مواردي، باید حق را در موعد مقرر اعمال کند، زی

کننده تنها دادرسی را ندارد. اما در ایرادات عمومی، درخواست ایراددادگاه نیز راساً حق استناد به سبب ایراد آیین
بدان توجه کند شمس، جنبۀ تذکر دارد و دادگاه در هر مقطعی از رسیدگی و حتی در مرحلۀ تجدیدنظر باید راساً 

 .456دکتر عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، ص.



 
 515 / یمحل تصالحی سرخود دادرس در استناد به عدم اراتیاخت  

یروزجائیملک تبار ف يهاد  

 

 نظر یدگیرس مرجع دو که است، شده مطرح یواخواه مرحله در یمحل تیصالح عدم
. شد رفع کشور یعالوانید هشتم شعبه دخالت با که اند داشته آن خصوص در متعارض

. دیآیم شمار به دادرس فیوظا از زین خوانده رادیا بدون ت،یصالح احراز حال، نیا با
 کنندهیدگیکه دادگاه رس یدر صورت«: داردیم مقرر یمدن یدادرس نییآ قانون 27 ماده

دادگاه پرونده را به ت،ینداند با صدور قرار عدم صالح یدگیخود را صالح به رس
 .»کندمیارسال  تداریصالح
 و است نکرده خوانده رادیا به منوط را تیصالح عدم قرار صدور یروشن به مذکور ماده

 بیغا خوانده کهنیا ژهیبو کند صادر را تیصالح عدم قرار تواندیم سرخود زین دادرس
 . است نبوده ذهن از دور یدگیرس يبعد مراحل در رادیا طرح امکان و بوده

 :يماهو دفاع بر یدادرس نییآ رادیا تقدم

 يماهو دفاع نوع هر از شیپ دیبا یمدن یدادرس نییآ راداتیا طرح زین ییقضا هیرو در
 ینیشیپ عتیطب«با  راستاهم در و یمنطق کامال مذکور هیرو. شودینم رفتهیپذ وگرنه باشد

 تیحساس و يریگسخت یدادرس نییآ راداتیا به یسنت نگاه در. است »1یدادرسنییآ رادیا
 ییقضا هیرو و مقنن يریگاست. روشن است که سخت ادیز اریبس آنزمان طرح  به نسبت

 یدادرس شدن دهیکش راههیب به و دادخواهان يخودسر و یآشفتگ میب از موضوع نیا در
 کنند، اراده نیطرف که لحظه هرآنها  طرح يآزاد کههمچنان حال، نیا با. 2است آن اطاله و
 آفات یدادرسنییآ رادیا طرح زمان در يریگسخت سازد،یم نظمیب و آشفته را یدگیرس
 ياز موارد یکی. 3ستین مطلوب گفت توانیم يموارد در وکند می جادیرا ا یاشکاالت و

                                                           
1. La nature préalable de l'exception de procédure. 

تا دادگستري براي رسیدگی «ها این است که . تعبیر مرحوم دکتر واحدي هدف از تعیین حدود زمانی براي دادرسی2
 .68ص.». ها صرف شودی که باید براي سایر پروندهوقت -به هر پرونده، بیش ازحد الزم وقت صرف نکند

 انتشار، یسهام انتشارات ،یدادرس نییآ رادیا یعموم قواعد ،يهاد ،ییروزجایف تبارملک.ك. ر خصوص نیا در. 3
 .160-156 صص، 1398
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 مطلوب یدادرس جلسه نینخست مهلت در رادیا طرح در يریگکه سخت رفتیپذ دیکه با
 يمهلت مذکور به معنا تیاصرار بر رعا ،یفرض نیچن در. است یابیغ یدادرس در ست،ین

 دادگاه دوم شعبه رسدیم نظر به. است بیغا) هیعلمحکومخوانده ( رادیاسقاط حق ا
 عدم راد،یا طرح زمان به نسبت رانهیگسخت کرديرو با بابل شهرستان یحقوق یعموم
 .باشد رفتهینپذ را یواخواه مرحله در صادره تیصالح

نظام  يبرا کنیاست ل بیهرچند به سود خوانده غا يریتدب نیچن انتخاب حال،نیا با
 در یتینسوء ابتدا، از اگر زین خواهان. ستین ضرر و نهیهز از یخال) يدادگستر( یدادرس
 اطاله از باشد، نداشته یمحل تیصالح يدارا دادگاه ریغ به گرید یمحل در دعوا اقامۀ
 انیب بهاست.  ستهیبا زین يفرد نیاز چن تیجهت حما نیو از ا شودیم متضرر یدادرس

 مرحله دو که معناستنیبد یواخواه مرحله در یدادرسنییآ رادیاطرح امکان گر،ید
 نیهم به. شد خواهد افراد یتینارضا و يکندموجب خودنیا و شوداضافه دعوا بهیدگیرس
 . شود يریجلوگ یدادرس در يداديرو نیچن بروز از امکان حد تااست  يضرور ل،یدل

 :دادرس سرخود ای یراس استناد

 دیبه دادرس با یابیغ يهایدادرس در که شودیم گفته یقیتطب یدادرس نییآ حقوق در
خوانده  بتیداده شود تا غ یمحل تیصالح رادیا به یراس استناد فیتکل یحت ایامکان و 

 بیغا خوانده از تیحما که است درست گر،ید انیب بهنشود.  یتیوضع نیموجب بروز چن
 و زمان حفظ راه؛ نیا در کنیل است یپوشچشم رقابلیغ یمصلحت او یدفاع حقوق و
 ییجوصرفه يبرا يریتداب و ردیگ قرار مدنظر دیبا زین يدادگستر نظام و خواهان نۀیهز
 کد 93 و 92مثال، در مواد  يبرا. دارد وجود ییکارهاراه بارهنیا در. شود ینیبشیپ آن در
 رادیخوانده را جبران کرده و راسا به ا ابینقص غ یقاض 1فرانسه یمدن یدادرس نییآ

                                                           
صالحیت عدم «دارد: در خصوص استناد راسی دادرس به ایراد عدم صالحیت محلی است که مقرر می 92. ماده 1

که مربوط به نظم ممکن است در صورت نقض قاعدة مربوط به صالحیت ذاتی راسا مورد توجه قرار گیرد، هنگامی
 ...».کار ممکن نیست عمومی است یا هنگامی که خوانده حضور ندارد. در غیر این موارد این
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 یمدن یدادرس نییآ اصول از 3-15 بند در ن،یهمچن. کندمی استناد یمحل تیصالحعدم
 الزم یبررس خود تیصالح احراز به نسبت دیبا یابیغ یدگیرس از شیپ دادگاه زین یفرامل
 توجه ،یدادرس نییآ قواعد بودن یلیتکم ای آمره از نظرصرف قت،یحق در. 1دهد انجام را
 از تواندیم خواهان ،ییهاپرونده نیچن در. دارد ژهیو تیاهم زین قواعد نیا کارکرد به

 و نظارت بدون که صالح دادگاه هیاول انتخاب و دادخواست میتقد در خود عمل ابتکار
 از خارج یمحل در که کند مجبور را خوانده و کرده استفادهسوء است، دادگاه یبازرس

 حقوق عییتض يمعنا به یتیوضع نیچن. بپردازد پرونده از دفاع به و مراجعه خود اقامتگاه
 کند تیحما ياخوانده نیچن از راسا یقاض که دارد ضرورت ن،یبنابرا. است يو کینییآ
 یدادرس نییآ رادیا طرح امکان عدم و خواهان یدادخواه ابتکار انیم خوردهبرهم تعادل تا
 مرحله در یدادرس نییآ رادیا به استناد امکان. گردد باز مطلوب حالت به خوانده يسو از

 نظام اهداف کنندهنیتام کنیل است کارآمد خوانده یدفاع حقوق حفظ ثیح از ،یواخواه
 تینحسن يدارا خواهان. ستین یدادرس نهیهز و وقت در ییجوصرفه جهت از یدادرس

 ینیبشیپ شد، گفته کهچه آن به توجه با و نیبنابرا. شودیم متضرر یوضع نیچن از زین
 یتیوضع نیچن بروز از يریگشیپفرانسه به منظور  یمدن یدادرس نییمانند کد آ يکارراه

 . است ترمناسب
دادرس  سرخودامکان استناد  ،یفعل مقرراتتوجه به  با زیخصوص دادنامه حاضر ن در
 قواعد شمار در را یمحل تیصالح قواعد دادرسان شتریب چند هروجود داشته باشد  دیبا

                                                           
در امور حسبی دادرس «دارد: در خصوص استناد راسی دادرس به عدم صالحیت محلی مقرر می 93همچنین ماده 

تواند راسا به عدم صالحیت محلی خود استناد کند. در امور ترافعی او قادر به انجام چنین کاري نیست مگر در می
مواردي که قانون صالحیت انحصاري براي مرجعی دیگر مقرر کرده است یا در موردي که خوانده در دادگاه حاضر 

 .107-106آیین دادرسی مدنی فرانسه، صص. محسنی، حسن، قانون». نشده باشد
پیش از صدور رأي غیابی دادگاه «اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مقرر گردیده است:  3-15. به موجب بند  1

مکلف است معین کند که: آیا دادگاه نسبت به طرفی مقابلی که این تصمیم باید علیه او اتخاذ شود صالحیت دارد؛ 
 . 119حسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، ص. ، غمامی مجید، م...»
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 قضات اما 1شمارندیم دعوا خوانده اراتیاخت از را آن به استناد و دانند یم یلیتکم
 توانندیمخوانده  رادیاز ا نظرصرف یمدن یدادرس نییآ قانون 352داللت ماده  به دادگاهها

ندارد که پرونده در مرحله  یجهت تفاوت نیاستناد کنند و از ا یمحل تیبه صالح زین راساً 
 پژوهش.  ایباشد  نینخست
 جینتا یبیترت نیچن انجام دادخواهان احوال و اوضاع به توجه با زین حاضر پرونده در
 يریگشیپ گوناگون مراجع در پرونده يرضروریغ گردش از و آوردیم وجود به را يبهتر
 .کردیم

 آن صدور از پس تیصالح قرار از عدولامکان 

 ندارد وجود دادگاه تیصالح قرار عنوان با يقرار ،یمدن یدادرس نییآ قانون در چند هر
 یدادرس نییآ قانون 27 و 26 مواد مطابق دعوا تیماه به ورود از شیپ یدادگاه هر کن،یل
 گفت توانیم ه،یپا نیا بر. دهد انجام خود تیصالح مساله رامونیپ را الزم یبررس دیبا
 کرده صادر را خود تیصالح قرار یضمن طور به دادگاه ت،یماه در ورود از پس که

 حاضر پرونده در. دارد را شده قضاوت امر اعتبار مذکور مرحله درشده  صادر قرار. است
 یدگیرس وارد تیصالح احراز با اریشهر یعموم دادگاه. دارد وجود یطیشرا نیچن زین

 دادگاه ایآ که است نیا پرسش نک،یا. است کرده صادر را یابیغ حکم و است شده
 يبرا چهچنان که است روشن. کند عدول خود قرار از یواخواه مرحله در تواندیم

 در زین تیصالح از عدول امکان م،یباش لیقا را یدادرس نییآ راداتیا طرح حق خوانده
 يو رادیا طرح بر يادهیفا صورت نیا ریغ در رایز باشد، فراهم دیبا خوانده رادیا صورت
 نیا از و شده انجام یدرست به شده ادی شعبه توسط حکم نقض ن،یبنابرا. ستین متصور
 .است حیصح کشور یعالوانید 8 شعبه در آن دییتا زین جهت

                                                           
در خصوص ناکارآمدي معیار تفکیک ایرادات آیین دادرسی مدنی به ایرادات عمومی و خصوصی (آمره و  1.

، صص 1398تبار فیروزجایی، هادي،قواعد عمومی ایراد آیین دادرسی، انتشارات سهامی انتشار، تکمیلی) ر.ك. ملک
157-162. 
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 نتیجه:
 خواهان يادعا صحت یبررس بدون اریشهر دادگاه هفتم شعبه شد، انیب که یمطالب به توجه با
 یابیغ حکم تینها در و کرده یدگیرس به شروع بیغا خوانده اقامت محل خصوص در

 قرار صدور با و نقض را خود حکم ب،یغا هیعلمحکوم یواخواه از پس. است کرده صادر
 امکان زین هیالمرجوع دادگاه. است داشته ارسال صالح دادگاه به را پرونده تیصالح عدم

 به تیصالح در اختالف و برده سوال ریز را یواخواه مرحله در تیصالح عدم قرار صدور
 گردش روند که است روشن. شد رفع کشور یعالوانید هشتم شعبه يرأ با که آمده وجود
 ماده 1 بند و 352 مواد به توجه با حال، هر به. دارد اشکال بابل و اریشهر شعب در پرونده

 اریشهر شعبه در تیصالح عدم قرار و یابیغ حکم نقض یمدن یدادرس نییآ قانون 371
 شده صادر یدرست به ثیح نیا از کشور یعالوانید هشتم شعبه يرأ و بوده حیصح یاقدام
 به تیصالح به یدگیرس تیاهم و تیفور به ،یدگیرس نینخست شعب در حال، نیا با. است
امر و ضرورت  تیفور ژهیبو است نشده توجه یاحتمال یدادرس نییآ راداتیا از یکی عنوان

که  يخوانده حضور ندارد، دوچندان است به طور ایاست  یابیغ یکه دادرس يآن در موارد
 مقرر يموارد نیچن در دادرس سرخوددخالت  فرانسه، یمدن یدادرس نییامر در کد آ نیا

 يبرا ياریاخت نیچن توانیم مقررات به توجه با زین ما یدادرس نییآ قانون در. است شده
 حاضر یدادرس در خوانده يموارد در که است آن هم ترستهیشا و گرفت نظر در دادرس

 تا دهد انجام را الزم يهایبررس یاحتمال یمحل تیصالحعدم دفع باب از دادرس ست،ین
 به يریگجهینت جهت ازشده  صادر آراء هرچند ضمناً،. نکشد درازا به جهتیب یدادرس کار
 نظرات کننده نییتب یخوب به زین یقانون مواد به استناد ثیح از است، شده صادر یدرست

 ينظر یمبان نظر یخوب به اریشهر شعبه رسدیم نظر به جهت، نیا از واست  نبوده دادرسان
 وانید هشتم شعبه يرأ در. است نکرده هیتوج راشده  صادر تیصالح عدم قرار و يرأ نقض
 و شده ذکر یمدن یدادرس نییآ قانون 11 ماده صرفاً دادنامه یقانون مستند زین کشور یعال

 . است شده بسنده یتال يدادگاهها انیم تعارض رفع به و نشده حیتشر کامل طور به تیوضع
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The Powers of a Judge on his Own Initiative on Relying upon Lack 
of Territorial Jurisdiction 

Critique of Judgment No.9209970906801259, dated 2013-11-27, Rendered by 
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Abstract: 
In civil proceedings, rendering a default judgment is exceptional, and it 
is therefore obvious that some special rules must govern the judicial 
process. Due to the absence of the defendant, the intervention of the 
judge in the case should be more substantial and consequential. Some 
possible objections should also be directly taken into consideration by 
the sitting judge. In order to speed up proceedings, the Civil Procedure 
Act has set forth the resolution of certain issues, such as jurisdiction or 
objections concerning procedure as soon as possible. However, in the 
judgment discussed in the present article, the answer to one of the first 
questions related to proceedings, i.e., the issue of the jurisdiction of the 
court, took more than a year, and finally, after two hearings in courts 
that lacked jurisdiction, through the intervention of the Supreme Court 
it was remanded to a court that had jurisdiction. Undoubtedly, such an 
arrangement imposes costs on the judicial system as the representative 
of public rights and the plaintiffs in the case and other clients, and it is 
clear that the problem should be resolved much sooner than it was. By 
granting certain powers to the judge, the issue can be managed more 
expeditiously and repetition of a similar situation can be prevented. 
However, according to current regulations, the judgment rendered by 
the Supreme Court has prioritized observation of the defendant's 
individual rights, and while reversing the default judgment has 
remanded the case to a competent court, which decision seems to be 
correct and in accordance with the Civil Procedure Act. 

KeyWords: procedure, lack of jurisdiction, procedural objection, default 
judgment, judge's powers on his own initiative.
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