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 دادخواست میتقد هنگام به دادگاه تیصالح یستگیاب
 کشور یعال وانید 37 شعبه يرأ یبررس و نقد

 1ینینهر دونیفر

 :دهیچک
 يارزشمند از نشان ،یمحل ای یذات خواه دادگاهها تیصالح نییآ و قواعد از يدارپاس یستگیبا
 یمحل تیصالح به رادیا دادگاه، يسو از تیصالح ییشناسا بر افزون. دارد آن يارجمند و

 تیصالح به رادیا یزمان بازة گذارقانون چه اگر. دعواست خواندة ینییآ حقوق از یکی دادگاه،
 در یحق نیچن ایآ که ستین روشن یول است کرده انیب نینخست یدادرس مرحلۀ در را دادگاه
 خود از دفاع به بار نینخست يبرا که دعوا خواندة يبرا همچنان ،یواخواه مرحلۀ و هنگام

 اختالف رفع يبرا که کشور یعال وانید میتصم خواندن .ریخ ای است داریپا و برقرار پردازد،یم
 تیصالح مناط بر یدرست به شده، صادر یواخواه مرحله در یتال يدادگاهها یمحل تیصالح در

 است ستهیشا قاعده، نیا نگاهداشت بر افزون یول دارد هیتک دادخواست میتقد هنگام به دادگاه
 .شود يریجلوگ زین مزبور قاعده از خواهان استفاده سوء از ،ییاستثنا موارد در که

 .یواخواه مرحلۀ ت،یصالح به رادیا ت،یصالح مناط ،یمحل تیصالح: هادواژهیکل
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 درآمد
 و یمدن يهایدادرس مهم اریبس قواعد شمار در دادگاه، یمحل و یذات تیصالح صیتشخ

 تیصالح به ناظر یدادرس اصول و ینییآ حقوق شیپا و داشتنگاه تیاهم است؛ يفریک
 و ناصالح دادگاه يرأ آن، گرفتن دهیناد همواره که است يااندازه به ،ییقضا مراجع
 يارجمند انیب در. دهدیم قرار نقض و فسخ معرض در را يرأ آن به یمنته یدادرس
 شیپ سال 90 در رانیا گذارقانون که بس نیهم آن، تیرعا یستگیبا و دادگاه تیصالح

 در رساند،یم بیتصو به را رانیا یمدن قانون دوم جلد که هنگام آن و 1313 سال یعنی
 راجع نیقوان کنار در افت،ی اختصاص ن،یقوان تعارض قواعد به که جلد نیا اتیکل بخش

 تیصالح ثیح از را يدعاو ،)دعوا به یدگیرس يبرا ینییآ نیقوان( محاکمات اصول به
 ماده( شودیم اقامهجا آن در يدعاو آن که شمرد) يکشور( یمحل قانون تابع محاکم،

 یمل دادگاه متبوع قانون تابع را یتیصالح و ینییآ قواعد که یاصل ؛)یمدن قانون 971
 ياگونه به دارد؛ ستهیشا و خور در یگاهیجا دادگاه، یمحل تیصالح ان،یم نیا در. داندیم
 مصوب انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 25 تا 12 مواد موضوع که
 قاعده وضع از هدف چه اگر. است یمحل تیصالح قواعد يایگو ،)م.د.آ.ق( 21/1/1379
 شیخو هیسا در را آن يهانمونه و موضوعات همه و باشد ریفراگ و گسترده که است آن
 ینییو آ يماهو یمانند قواعد حقوق زین یمحل تیصالح به ناظر قواعد یول بدهد، قرار
 به. ستین مسأله و پرسش از مصون پنهان، گاه و نینو يدادهايرو بروز علت به گر،ید

 یول گفت پاسخ توانیم قواعد همان روشن چارچوب در پرسشها نیا از یبخش
. استرو روبه يدشوار با و ستین ساده مطرح، يپرسشها از گرید یبرخ به ییگوپاسخ

 استان دو از شهرستان دادگاه دو یمحل تیصالح در اختالف به که حاضر نوشتار موضوع
 نیهم زمرة در زین پردازدیم اختالف نیا رفع يبرا کشور یعال وانید میتصم نیهمچن و
 یدگیرس مرز از دعوا که شودیم افزون یهنگام یسخت نیا. است پرسمان و ستانیچ

 پرسش. بگذارد شود،یم دهینام یواخواه که گرید يامرحله به يپا و بگذرد نینخست
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 تیصالح مناط يایگو که م.د.آ.ق 26 ماده در مقرر قاعده وجود با که است آن نیادیبن
 به ،يرا صدور و یدادرس انیپا تا را آن یندگیپا و است دادخواست میتقد خیتار در

 توسط یواخواهدرخواست  و نینخست دادگاه از یابیغ حکم صدور از پس ایآ دارد، دنبال
 یمحل تیصالح به واخواه رادیا سپس و واخواسته حکم از) خوانده( بیغا دادباختۀ
 ،یمحل تیصالح عدم جهت به یابیغ حکم فسخ با و برگشت عقب به توانیم دادگاه،

 برخوردار یحق نیچن از نینخست دادگاه ایآ کرد؟ صادر قرار گر،ید یمرجع یستگیشا به
پا پس  دعوا، به یدگیرس يبرا خود یمحل و یذات تیصالح صیتشخ از پس که است

 در نوشته، نیا سندهینو کاوش د؟یبگشا را یمحل تیصالح در اختالف باب و ردگذاب
 به یدگیرس مرحله در یعموم دادگاه دو یمحل تیصالح در اختالف یابیارز بارة

 . است اختالف نیا رفع يبرا کشور یعال وانید میتصم نیهمچن و یواخواه
 پرونده گزارش

 ونیلیم دوازده و کصدی مبلغ خواسته به. ظ. غ يآقا تیطرف به. ر. ع يآقا پرونده نیا در
 کرده. س و. م شهرستان یحقوق یعموم يدادگاهها میتقد انیز و ضرر احتساب با الیر

 يرأ اباًیغ 8/10/1393 – 400957 شماره يرأ موجب به محاکم آن دوم شعبه که است
 کرده صادر خواهان حق در یدادرس نهیهز و خواسته پرداخت به خوانده تیمحکوم بر

 شهرستان را خود آدرس يو و گرفته قرار هیعلمحکوم یواخواه مورد يرأ نیا. است
 401307 شماره قرار موجب به یدادرس از مرحله نیا در دادگاه که است کرده اعالم. گ
 شهرستان یحقوق يدادگاهها تیصالح به شیخو تیصالح ینف ضمن 26/12/1393 –
 دادگاه چهارم شعبه است، داشته ارسال مرجع آن به را پرونده و کرده نظر اعالم. گ

 خود تیصالح 1394/2/9 – 400112 شماره قرار موجب به رالذکریاخ شهرستان یحقوق
 یدادرس نییآ قانون 27 ماده يراستا در را پرونده تیصالح در اختالف با و رفتهینپذ را

 که است داشته ارسال کشور یعال وانید به یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها
 شور هنگام اختالف نیطرف يقرارها مفاد دارد، قرار نظر تحت و ارجاع شعبه نیا به
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 زیمم گزارش قرائت از پس. دیگرد لیتشک باال خیتار در شعبه أتیه. شد خواهد قرائت
 يرأ نیچن نموده مشاوره تیصالح در اختالف حل صدرخصو پرونده اوراق مالحظه و
 :دهدیم
 کشور یعال وانید 37 شعبه 30/03/1394 - 00261 شماره يرا

 یحقوق یعموم يدادگاهها نیب شده حادث تیصالح در اختالف خصوص در[
 مذکور یقضائ مراجع از شده صادر يقرارها در که یشرح به. گ و. س و. م يشهرستانها

 يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 26 ماده حسب کهنیا به تیعنا با است افتهی بازتاب
 دادگاه و است دادخواست میتقد خیتار تیصالح مناط ،یمدن امور در انقالب و یعموم
 را خود تیصالح یابیغ يماهو حکم صدور و یدگیرس به ورود با. س و. م یحقوق
 یواخواه به یدگیرس مرحله در شعبه آن تیصالح عدم قرار صدور است، شده رایپذ

 صائب. گ یحقوق یعموم دادگاه نظر نیبنابرا است بوده یقانون محمل فاقد هیعلمحکوم
 تیصالح اعالم با الذکرفوق قانون 27 ماده لیذ تبصره به مستنداً و است دییتأ مورد و

 ].شودیم اختالف حل. س. م یحقوق یعموم دادگاه
 رئیس و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور

 در اختالف شود،یم دهیکشورد یعال وانید میتصم و باال گزارش در که طورهمان
 به یدگیرس مرحله در هم آن که است استان، دو از دادگاه دو انیم یمحل تیصالح
 رشیپذ و یابیغ حکم کنندة صادر دادگاه یمحل تیصالح به واخواه رادیا با و یواخواه

 استان یحقوق دادگاه يسو از تیصالح قبول عدم و سو کی از مزبور دادگاه يسو از آن
 آن میآورد زین مقدمه در که چنان باره، نیا در پرسش نیتربرجسته. است داده رخ گرید

 خود یمحل تیصالح که یتیوضع در تواندیم یابیغ حکم کنندة صادر دادگاه ایآ که است
 به یدگیرس مرحله در ،است کرده صادر زین حکم دعوا، به یدگیرس از پس و رفتهیپذ را

 فسخ را خود یابیغ حکم دادگاه، یمحل تیصالح به يو رادیا و علیهمحکوم یواخواه
 صادر يگرید شهرستان در یدادگاه یستگیشا به را شیخو تیصالح عدم قرار و کند
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 یدادرس نییآ قانون 26 ماده برابر چون که استدالل نیا با کشور یعال وانید کند؟
 دادخواست میتقد خیتار تیصالح مناط ،یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها

 صدور و یدگیرس به ورود با.) س و. م( یابیغ حکم کنندهصادر یحقوق دادگاه و است
 تیصالح عدم قرار صدور نیبنابرا است، رفتهیپذ را خود تیصالح ،یابیغ يماهو حکم
 یعال وانید. ندارد یقانون محمل ه،یعلمحکوم یواخواه به یدگیرس مرحله در شعبه آن

 لیذ تبصره بر هیتک با ،.گ یحقوق یعموم دادگاه نظر خواندن صائب و دییتا ضمن کشور
ه کرد اختالف حل. س. م یحقوق یعموم دادگاه تیصالح اعالم با م،.د.آ.ق 27 ماده
 میتصم و میبپرداز موضوع نیا به راجع چند ینکات به است ستهیشا بارهنیا در. است

 .میده قرار یابیارز مورد را کشور یعال وانید

 آن یندگیپا و دعوا اقامه هنگام به دادگاه تیصالح ییپابرجا قاعده -1
 میتقد خیتار در دادگاه تیصالح مناط به ت،یصالح نییآ و ینییآ حقوق در باال سرنامه

 انۀیم در ارج ُپر اریبس قاعده کی عنوان به که یموضوع. دارد یقانون شهرت دادخواست
 46 ماده( دارد زین یمدن یدادرس نیشیپ نیقوان در شهیر و گرفته يجا 1م.د.آ.ق 26 ماده
 تیاهم از آن خیتار ژهیبو و دادخواست میتقد). 13182 سال یمدن یدادرس نییآ قانون
 ییقضا يسند یمدن یدادرس نییآ قانون منظر از دادخواست. است برخوردار ییبسزا
 را يمتعدد آثار دادگاه، دفتر در آن دنیرس ثبت به و دادگاه به آن میتقد از پس که است
 زمان در آن نییتع و دادگاه تیصالح تیتثب به توانیم جمله از که گذاردیم يجا به

                                                           
. تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوي که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه 1

 ».تقدیم دادخواست است مگر در موردي که خالف آن مقرر شده باشد.است مناط صالحیت تاریخ 
تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوي که به آن رجوع شده : « 1318آ.د.م سال  46ماده . 2

تقدیم دادخواست است مگر در موردي که خالف آن مقرر است با خود آن دادگاه است مناط صالحیت تاریخ 
 ».شود.
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  1.کرد اشاره دادخواست میتقد
 کهاست  بوده آن صدد در م،.د.آ.ق 26 ماده یانیم بخش در قاعده نیا وضع با گذارقانون
 آن واسطه به تا بدهد دستبه تیصالح تیتثب و ییشناسا يبرا یزمان ياریمع و مالك
 زمان در تیصالح بر حاکم قانون لحاظ با را دادگاه تیصالح عدم ای تیصالح بتوان
 تیصالح که شودیم سبب ضابطه نیا تیرعا آن بر عالوه. داد صیتشخ و زیتم دعوا اقامه
 نیا در يرییتغ و نشود متأثر دعوا اصحاب يبعد اقدامات و اتفاقات از دادگاه یقانون

 در که نفر دو تیطرف به را خود يدعوا ،دارد نظر در خواهان مثال يبرا. ندهد تیصالح
 دعوا موضوع. کند مطرح دارند، اقامت زیتبر و اراك مانند مختلف ییقضا حوزه دو

 سفته يطغر کی از یناش نقد وجه ینیمع مبلغ پرداخت به خواندگان یتضامن تیمحکوم
 ییقضا حوزه م،.د.آ.ق 16 ماده تیرعا با نیهمچن و 11 ماده ياجرا در خواهان. است
 بعد یمدت. کندمی مطرح اراك یعموم دادگاه در را شیخو يدعوا و ندیگزیم بر را اراك
 که) اول فیرد خوانده( خواندگان از یکی تیطرف به دعوا ادامه از دادخواست، میتقد از

 مسترد خوانده نیا هیعل فقط را خود دادخواست و شده منصرف است اراك در او اقامتگاه
 اقامت زیتبر ییقضا حوزه در که) دوم فیرد خوانده( گرید خوانده هیعل و داشته است

 مقرر حکم به اول خوانده هیعل دادخواست استرداد در خواهان اقدام. دهدیم ادامه دارد،
 و اراك یحقوق یعموم دادگاه تیصالح زوال موجب م.د.آ.ق 26 ماده ریاخ بخش در
 اگر که است روشن. شد نخواهد زیتبر دادگاه به اراك دادگاه یمحل تیصالح در رییتغ

 اقامتگاه زیتبر در که خواندگان از یکی هیعل فقط را خود يدعوا ابتدا همان از خواهان
 به اگر و دکریم رجوع زیتبر یحقوق یعموم دادگاه به ستیبایم ساخت،یم مطرح دارد
 تیصالح عدم قرار صدور با دیتردیب رفت،یم اراك دادگاه به ز،یتبر ییقضا حوزه يجا

 قرار م.د.آ.ق 16 ماده قالب در شتریب خواندگان، تعدد ثیح از باال مثال. شدیم مواجه

                                                           
مراجع قضایی و «ی، جلد اول، بخش اول، . براي خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدن1

 .317و  316، صص 1400، (با بازنگري و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال »حدود صالحیت آن
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  1.ردیگیم
 مواد( دعوا اقامه خیتار همان ای دادخواست میتقد هنگام به دادگاه تیصالح مناط قاعدة

 از پس که ییدادهايرو و رخدادها که است شده برقرار يرو آن از ،)م.د.آ.ق 49 و 26
 یدگرگون باعث است ممکن و افتدیم اتفاق یدادرس آغاز در دادگاه تیصالح تیتثب

 یکی به نسبت دادخواست استرداد نمونه يبرا. نباشد کارا و شود اثریب دادگاه، تیصالح
 از پس ییقضا حوزة ییایجراف محدودة رییتغ ،است شده گفته باال در که خواندگان از
 تیمالک يدعوا به نسبت دادخواست استرداد دادگاه، تیصالح اعالم و دادخواست میتقد
 در توانیم را آن مانند يموارد و) م.د.آ.ق 15 ماده( مختلط يدعوا در رمنقولیغ مال بر
 نسبت داد صیتشخ دادخواست میتقد خیتار در دادگاه هرگاه نیبنابرا 2.آورد شمار نیا
 ۀیاول صیتشخ همان به دیبا دارد، یدگیرس تیصالح شده، طرح آن نزد که ییدعوا به

 را او تیصالح ،یدادرس آغاز در دادگاه آن نینخست صیتشخ رایز. ببندد پشت خود
 ،ییقضا و یقانون راتییتغ نوع هر ای دادگاه صیتشخ در یدگرگون هرگونه و کندمی تیتثب
 نیا دهد،یم رخ آن از پس که دعوا اصحاب اقدامات ای و يماد انفعاالت و فعل ای

 تیصالح نداشتن علت به یدگیرس از امتناع يبرا يمجوز و سازدینم متأثر را صیتشخ
  3.شودینم

 تیصالح در اختالف يبرا یدادرس مرحله و مقطع –2 
 در اختالف که است آن گفت، پاسخ آن به نوشتار نیا در دیبایم که یمهم پرسش
 در ،ییقضا ریغ مراجع و ییقضا مراجع یحت و گریکدی با ییقضا مراجع انیم تیصالح
 یحت ای یواخواه به یدگیرس مرحله در ایآ دهد؟یم رخ یدادرس از يامرحله ای مقطع چه

                                                           
 .323تا  321. فریدون نهرینی، پیشین، صص 1
 .323تا  321. براي خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، پیشین، صص 2
گذاري حقوقی، معاونت حقوقی رئیس نامه سیاست، دانش»اصول صالحیت حقوقی«مقاله  . فریدون نهرینی،3

 .142، ص 1399جمهور، اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، پاییز 
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  دهد؟یم رخ تیصالح در اختالف دنظر،یتجد یدادرس مرحله
 مالحظه را دادخواست که یهنگام ،یدادرس جلسه لیتشک از شیپ یحت تواندیم دادگاه

 عدم قرار ،دستور دهد را آن ابالغ و یدگیرس وقت نییتع دستور تا دارد نظر درمی کند و 
 و یاساس نکته). 1م.د.آ.ق 65 ماده( کند صادر گرید دادگاه یستگیشا به را خود تیصالح
 عدم ای تیصالح صیتشخ مورد در دادگاه که است آن مزبور قانون 65 ماده در مهم

 تواندیم ،)م.د.آ.ق 26 ماده( است شده ارجاع آن به که ییدعوا به نسبت خود تیصالح
 اتخاذ ،یدادرس به نیطرف دعوت ابالغ از قبل یحت و یدادرس جلسه لیتشک از شیپ

 یمرجع یستگیشا به را خود تیصالح عدم قرار ندانست، صالح را خود اگر و کند میتصم
 ماده یانیپا بخش در صراحت به چهآن بر افزون. کند صادر دهد،یم صیتشخ صالح که
 زین »یدگیرس جلسه تا دادخواست انیجر« عبارت با سوم فصل عنوان آمده، م.د.آ.ق 65
 را تیصالح عدم قرار صدور امکان که م.د.آ.ق 65 ماده چون. است استدالل نیا دیمو
 با سوم فصل از اول مبحث در است، کرده اعالم مجاز و مقرر یدادرس جلسه از شیپ

 انیجر از پس یتیموقع در یعنی سوم فصل در نیهمچن و »دادخواست انیجر« عنوان
 تیصالح عدم قرار شد، گفته که چنان 2.دارد قرار ،یدگیرس جلسه از شیپ و دادخواست

 ترافع انجام قالب در یدادرس هنوز و شده میتقد دادخواست که یفرض در تواندیم دادگاه
 جلسه لیتشک از شیپ ،است نشده برگزار و آغاز دعوا، نیطرف اتیدفاع و ادعاها تبادل و

 تیصالح عدم ای تیصالح احراز يبرا دادگاه ستین الزم نیبنابرا و شود صادر یدادرس
 ینفعيذ مانند دعوا اقامه طیشرا ریسا مورد در یول بدهد لیتشک را یدگیرس جلسه خود،

                                                           
یکدیگر ارتباط کامل نداشته موجب یک دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود که با  اگر به«ق.آ.د.م :  65ماده . 1

به آنها رسیدگی کند، دعاوي اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی 
چه صالحیت ندارد با صدور قرار کند و در غیر این صورت نسبت به آندر صورت صالحیت جداگانه رسیدگی می

 ».نماید.الح ارسال میعدم صالحیت، پرونده را به مراجع ص
، (با بازنگري و افزودنی)، »فرآیند دادرسی و صدور راي«. فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، 2

 .73، ص 1400انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 
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 دادگاه خواسته، و دعوا استماع تیقابل ای و خوانده به دعوا توجه خواهان، تیاهل و
 1.کند یمیتصم اتخاذ یدادرس جلسه لیتشک بدون و رأساً تواندینم

 يدادگستر ریغ و يدادگستر يدادگاهها مانند ییقضا مراجع انیم تیصالح در اختالف
 از یزمان هر در ،)م.د.آ.ق 28 ماده( یمنف و مثبت خواه و یمحل ای یذات خواه گر،یکدی با
 در تواندیم دادگاه نه. ستین ياندازراه و بروز قابل یدادرس از يامرحله هر و یدگیرس
 اختالف گرید یمرجع ای دادگاه با و ردیبگ دهیناد را خود تیصالح خواست که یزمان هر
 از خارج و دلخواه به که است برخوردار یحق نیچن از خوانده نه و کند تیصالح در
 تیصالح به رادیا حق به يازیدست با و بزند همرب را یدادرس نظم و سامان ،یقانون بازة

 یدگیرس نیبنابرا. دیبگشا نو از را راداتیا باب و برگرداند گذشته به را یدگیرس دادگاه،
 خوانده رادیا با ای پردازدیم خود تیصالح احراز به راساً  که یهنگام دادگاه تیصالح به
 ردیپذیم انجام نینخست یدادرس مرحله از يابازه و مقطع در همواره آورد،یم يرو آن به
 نشده آغاز زین دعوا تیماه به یدگیرس و افتهین انیپا یدادرس جلسه نینخست هنوز که

 دعوا، خوانده يسو از رادیا طرح بدون یحت دارد فهیوظ دادگاه سو کی از پس،. است
 66 ماده( کامل دادخواست میتقد خیتار از دعوا آن به یدگیرس يبرا را خود تیصالح

 به آن، احراز صورت در و کند یبررس یدادرس جلسه يبرگزار از شیپ و) م.د.آ.ق
 از تیصالح به رادیا طرح از پس که نیا ای) م.د.آ.ق 65 و 26 مواد( بدهد ادامه یدگیرس
 به ورود از قبل و یدادرس جلسه نینخست يبرگزار یزمان بازة در دعوا، خوانده يسو
 2.ردیبگ میتصم باره آن در و شود تیصالح به رادیا موضوع به یدگیرس وارد دعوا، تیماه
 نیهمچن و آن نییآ ۀیپا بر دادگاه تیصالح به یدگیرس که دیآیم بر گفتارشیپ نیهم از

                                                           
 .104و  103، 93. فریدون نهرینی، پیشین، صص 1
گذاري نامه سیاست، دانش»اصول صالحیت حقوقی«اله . براي خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، مق2

، و همچنین از 142تا  140، صص 1399حقوقی، انتشارات معاونت حقوقی رییس جمهور، چاپ نخست، پاییز 
، (با بازنگري و »مراجع قضایی و حدود صالحیت آن«همان نویسنده، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، بخش اول، 

 .184تا  180، صص 1400دانش، چاپ سوم، سال افزودنی)، انتشارات گنج 
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 مقاطع تمام بر که ستین یحق و ژهیکارو دعوا، خوانده يسو از تیصالح نیا به رادیا
 نییآ از دادگاه، اگر که است درست. کند متاثر را دادگاه یدگیرس و ندازدیب هیسا یدادرس

 مرحلۀ در تواندیم ییاعتنایب نیا رد،یبگ دهیناد را آن و بگرداند يرو ت،یصالح قواعد و
 اوردیب دنبال به و باشد داشته یپ در را دادگاه يرأ نقض و فسخ باالتر، و ینیپس یدگیرس
 و صیتشخ به ناظر که یدادرس از یمقطع از گذر از پس دینبا دادگاه وجود، نیا با یول

 آن موضوع به یدگیرس و گردد باز مقطع آن به است، آن به رادیا ای و تیصالح احراز
 .ردیبگ سر از را رادیا

 یدگیرس موانع و راداتیا به یدگیرس انیم مرز که است ياقاعده يحاو م.د.آ.ق 88 ماده
 ياقاعده يحاو ،یقانون مستند نیا. کندمی جدا و میترس دعوا تیماه به یدگیرس از را

 نخست، مرحله رد؛یپذیم انجام مرحله دو در ییدعوا هر به یدگیرس آن، برابر که است
 شیپ که ياگونه به پردازد؛یم آن مقدمات و دعوا شکل به تنها که است يابازه و مقطع

 احراز دعوا طیشرا دیبا نخست دعوا، به يماهو یدگیرس یعنی یاصل یدادرس به ورود از
 یدگیرس از بخش نیا که یهنگام تا. شود محرز زین یدادرس یقانون موانع فقدان و شود
 یتیماه و یاصل یدگیرس مقطع همان ای دوم مرحله به نوبت رد،ینپذ انیپا و نشود تمام
 آن از و کندمی عبور یدگیرس اول برش مرز از دادگاه که یهنگام. رسدینم دعوا به
 اول مقطع از دادگاه هرگاه گرید یسخن به گردد؛ باز مقطع آن به تواندینم گرید گذرد،یم

 هر به گرید شود، دعوا تیماه در ورود یعنی یدادرس دوم مقطع وارد و بگذرد یدگیرس
 پس. ردیبگ سر از و کند آغاز نو از را اول مقطع یدگیرس ندارد حق يابهانه و لیدل

 دادگاه، که است آن منزلۀ به دعوا تیماه در ورود شده، گفته زین نیا از شیپ که طورهمان
 1.داندیم مفقود زین را یدگیرس موانع واست  کرده احراز را دعوا اقامه طیشرا همه اجتماع

 به مربوط مقطع ژهیبو نیشیپ مقاطع به بازگشت امکان عدم ثیح از که يمستند تنها

                                                           
، »فرآیند دادرسی و صدور راي«. براي خواندن بیشتر بنگرید به : فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، 1

 .157تا  153، صص 1400(با بازنگري و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 
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 است 1392 سال ك.د.آ.ق 403 ماده کند،می جادیا دیترد دادگاه، یذات تیصالح صیتشخ
نمی رسیدگی به شروع از پس ذاتی، صالحیت رعایت با یک کیفري دادگاه«: دیگویم که

 جز. ».نماید صادر را مقتضی رأي باید حال هر به و کند صادر صالحیت عدم قرار تواند
 است کی يفریک دادگاه به ناظر فقط البته که 1392 سال ك.د.آ.ق 403 ماده نخست بخش

 قاً یدق مزبور مستند گرید بخش کرده، استفاده »یذات تیصالح تیرعا با«: عبارتِ از و
 آمرانه یعبارت با و یروشن به رایز. است باال شرح به نگارنده نظر و استدالل با همسو
 تیصالح عدم قرار تواندینم یدگیرس به شروع از پس کی يفریک دادگاه دارد،یم مقرر
 1.بدهد یمقتض يرأ دیبا حال هر به و کند صادر

 یواخواه مرحله در دادگاه یمحل تیصالح به) واخواه( خوانده رادیا -3
 دعوا تیماه در پاسخ از شیپ و یدادرس آغاز در همواره دادگاه تیصالح به خوانده رادیا

 باالتر و يبعد یدادرس مراحل در دادگاه تیصالح به بخواهد خوانده اگر. شودیم انجام
 را تیصالح به رادیا ،يرا از تیشکا بستن کار به و تیمحکوم صورت در رد،یبگ رادیا

 و دنظریتجد يهاوهیش مانند يرأ از تیشکا جهات از یکی چارچوب در و مقام در
 است؛ توجه ستهیشا زین یخواهوا مرحله در رادیا نیا طرح یبررس. کندمی انیب فرجام،
 یعال مرجع آن و گرفته قرار توجه مورد زین کشور یعال وانید 37 شعبه يرأ در که چنان

 واخواه رادیا ن،ینخست دادخواست میتقد هنگام به دادگاه تیصالح مناط بر هیتک با
 نییتع با و هرفتینپذ را کنندهیدگیرس دادگاه یمحل تیصالح به) محکوم بیغا خواندة(

 نیا با. ه استکرد اختالف حل. س. م یحقوق یعموم دادگاه تیصالح اعالم با دادگاه
 یذات تیصالح به ،یواخواه به یدگیرس مرحله در توانیم ایآ که است آن پرسش بیترت
 رادیا امکان ،یواخواه یدادرس مرحلۀ در بیغا دادباختۀ ایآ گرفت؟ رادیا دادگاه یمحل و

                                                           
، (با بازنگري »مراجع قضایی و حدود صالحیت آن«جلد اول، بخش اول، . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، 1

 .183تا  181، صص 1400و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 
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 يرأ آن، رشیپذ و طرح با تا ندیبیم خود دسترس در را نینخست دادگاه تیصالح به
 رد؟یبگ سر از گرید یمرجع در را نینخست یدادرس و ندازدیب اثر از را یابیغ
 يدعوا به خوانده پاسخ نیاول یواخواه چون که است شده گفته پرسش نیا به پاسخ در

 راداتیا از کی هر آن، وستیپ حهیال ای یواخواه دادخواست در تواندیم او است، خواهان
 1 بند و 352 ماده( سازد مطرح زین را دادگاه یمحل ای یذات تیصالح عدم رادیا جمله از

 يبرا را پرونده ،یابیغ حکم فسخ با نینخست دادگاه صورت نیا در). م.د.آ.ق 371 ماده
 مرجع کنندةنییتع مرجع به ای و صالح مرجع به مورد حسب خواهان، يدعوا به یدگیرس

 1.فرستدیم صالح
 تیصالح به او رادیا ایآ. است برخوردار یواخواه مرحله در یدفاع طرق همه از خوانده
  ست؟ین یبررس ستهیشا و یدگیرس قابل دادگاه، یذات ای یمحل
 ه است کهافتین مجال ن،ینخست یدگیرس مرحله در خود بتیغ علت به واخواه که نیا در

 به یدگیرس مرحله در دیبا زین لیدل نیهم به و گذارد اجرا به را خود یدفاع حقوق
 دارد حق او مثال يبرا. ستین يدیترد شود، گذاشته او اریاخت در فرصت نیا ،یواخواه
 طرح به نسبت اوست، یدفاع حق نیترروشن که دعوا ماهیت به پاسخ دادن بر افزون

 خواهان نبودن نفعيذ خود، به دعوا توجه عدم مختومه، امر اعتبار شمول مانند یراداتیا
 دست، نیا از يموارد و يبدو خواهان يابراز اسناد ای سند اصالت به تعرض ،يبدو

 دیبا رسدیم نظر به دادگاه، تیصالح عدم مانند یراداتیا خصوص در اما. ورزد مبادرت
 حکم صدور به یمنته یدادرس گذاشتن کنار رایز. برداشت گام اطیاحت با قلمرو نیا در
 و حضور بدون چند هر ،يرا صدور و يماهو یدگیرس کی از گذر از پس هم آن یابیغ

 اصل نیترمهم گرفتن دهیناد باشد، زین يو یقانون ندهینما ای دعوا خوانده ییگوپاسخ
). م.د.آ.ق 26 ماده( است یدادرس آغاز در دادگاه تیصالح تیتثب و يبرقرار یعنی یدادرس

 مرجع و شخص چهار آن، تیتثب و دادگاه تیصالح نییتع در که میاگفته نیا از شیپ
                                                           

 .679، ش 339، ص 1381. دکتر عبداهللا شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1
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 است؛ کنندهنییتع يموارد در و رگذاریتأث آنان از کی هر میتصم و نظر که دارند دخالت
 از تیشکا به یدگیرس یعال مرجع زین آخر در و خوانده ه،یالمرجوع دادگاه خواهان،

 او نزد یدادخواه که است یدادگاه ان،یم نیا در مرجع ای شخص نیاثرگذارتر 1.يرا
 نیا ندارد، حضور و است بیغا یدادرس در خوانده که یهنگام ژهیبو. ردیپذیم انجام
 یعنی یدگیرس جلسه لیتشک و یدادرس آغاز از شیپ به ینگاه اما. شودیم ترپررنگ نقش
 صیتشخ در را دادگاه موثر و فعال نقش شود،یم داده دادگاه به دادخواست که یهنگام

 دفتر ریمد که هنگام آن در رایز د؛ید توانیم شتریب و بهتر خود، تیصالح ییشناسا و
 و یدگیرس وقت نییتع دستور تا سپاردیم دادگاه به آن لیتکم از پس را پرونده دادگاه
 خود تیصالح احراز و یبررس به دادگاه ،)2م.د.آ.ق 64 ماده( بدهد را دادخواست ابالغ
 65 ماده( پردازدیم دادخواست در شده نوشته يهاخواسته ای خواسته به یدگیرس يبرا
 ). م.د.آ.ق
 علت به توانیم را یابیغ حکم کنندة صادر دادگاه یذات تیصالح عدم به واخواه رادیا

 دادگاه یمحل تیصالح فقدان رادیا رشیپذ به ،یسادگ به دینبا یول رفتیپذ آن بودن آمره
 جوهر در ،یمحل تیصالح گرفتن دهیناد. است روروبه ییمبنا یاشکال با رایز. داد تن
. کندنمی جادیا یخلل و رخنه ،یابیغ حکم کنندة صادر دادگاه يسزاوار اساس و یستگیشا
 فقط کرده، یط را خود يماهو یدادرس ندیفرآ که یحکم ستین ستهیشا زین نیهم يبرا
 فرو هیپا از کند، رادیا دادگاه یمحل تیصالح به نتوانسته بیغا خوانده که علت نیا به

                                                           
، (با بازنگري »مراجع قضایی و حدود صالحیت آن«جلد اول، بخش اول،  . فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی،1

 .314تا  312، صص 1400و افزودنی)، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 
مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه «ق.آ.د.م :  64ماده . 2

نماید تا وقت پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده میو در صورتی که کامل باشد پرونده را مالحظه 
صادر نماید. وقت جلسه باید طوري  ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابالغ دادخواست رادادرسی (

 ج روز نباشد.معین شود که فاصله بین ابالغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پن
که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابالغ وقت و روز جلسه کمتر در مواردي

 ».از دو ماه نخواهد بود.
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 یدادرس مرحله در دادگاه یمحل تیصالح به رادیا نگارنده باور به. شکست را آن و ختیر
 تیصالح از فرار يبرا دعوا خواهان که داد بها آن به و رفتیپذ یفرض در دیبا را یواخواه
 ینادرست به دادگاه، بیفر و رنگین با يریتعب به و خوانده یواقع اقامت محل دادگاه یمحل

 ،یرقانونیغ روش و رهگذر نیا از تا اوردیب دادخواست در خوانده يبرا را يگرید اقامتگاه
 . برسد است، یمحل ناصالح دادگاه تیصالح تیتثب که خود هدف به

 واخواه رادیا علت به را خود یابیغ حکم گفته،شیپ استدالل خالف بر یدادگاه چهچنان
 یستگیشا به را خود تیصالح عدم قرار و بشکند یمحل ای یذات تیصالح نداشتن به

 تیصالح عدم قرار رایز. کرد تیشکا توانینم يقرار نیچن از کند، صادر گرید یمرجع
 مزبور قرار موارد نیا در. ستین تیشکا قابل ،یمحل ای یذات خواه باشد که ینوع هر از
 شده، نییتع ت،یصالح عدم قرار در که یمرجع به پرونده و کند یط را خود ریمس دیبا

 و ردیپذیم را خود تیصالح که نیا رد؛یبگ میتصم باره آن در مرجع آن تا شود فرستاده
 با و دهدینم صیتشخ دعوا آن به یدگیرس ستهیشا را خود ای پردازدیم یدگیرس به

 وانید( تیصالح نییتع مرجع ای صالح مرجع به را پرونده ت،یصالح عدم قرار صدور
 .داردیم لیگس) کشور یعال

 هایدگرگون به ناظر شده، ینیبشیپ م.د.آ.ق 26 ماده در که تیصالح تیتثب و مناط قاعده
 رییتغ باعث و بدهد رخ دادخواست، میتقد از پس است ممکن که است یتحوالت و

 قانون از استفاده سوء و تقلب با بتواند دینبا دعوا خواهان نیبنابرا. بشود دادگاه تیصالح
 و بدهد يجا آن پناه در را خود دادخواست، میتقد هنگام به تیصالح مناط قاعده و

 11 ماده( خوانده اقامت محل از دادگاه یمحل تیصالح تیتبع ثیح از را خوانده حقوق
 وانید که است درست نگارنده باور به. ببرد نیب از ،)م.د.آ.ق 371 ماده 3 و 1 يبندها و
 آن و کرد عمل م.د.آ.ق 26 ماده در مقرر قاعدة برابر یبررس مورد پرونده در کشور یعال
 قاعده آن قلمرو و دامنه به بود ستهیشا یول ،ه استداشت پاس زین یواخواه مرحلۀ در را
 خوشدست سودمند، اریبس و نیادیبن قاعده نیا که دادینم اجازه و انداختیم ینگاه زین
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. شود نابجا و ناروا يبرداربهره آن از و ردیگ قرار نینخست يدعوا خواهان استفاده سوء
 تیصالح رییتغ يبرا ینییآ آمرة قواعد از او عامدانه تخلف و خواهان رنگین جهینت در
 و بکشاند کژراهه و راههیب به را یدادرس شود، واقع موثر دینبا دادگاه، ینسب ای یذات
 .1ببرد نیب از را خوانده حقوق ژهیبو

  استان دو در واقع دادگاه دو انیم یمحل تیصالح اختالف حل مرجع -4

 حل مرجع عنوان به کشور یعال وانید شد، گفته نیشیپ سرنامه در چهآن از نظر قطع
. ه استشد دهیبرگز یدرست به استان، دو از دادگاه دو انیم یمحل تیصالح در اختالف
 نوع زین اختالف حل و يریگمیتصم مرجع ثیح از) یمحل( ینسب تیصالح در اختالف

 نصّ  خصوص نیا در زین گذارقانون و شودیم محسوب اختالف گونه نیا از يگرید
 دو انیم یگاه ،یمحل تیصالح در اختالف. ه استداد اختصاص آن به را ياژهیو

. دارند قرار متفاوت استان دو از مختلف ییقضا حوزه دو در که افتدیم اتفاق یدادگاه
 طرف دادگاه دو از یکی يرو بر تنها استان کی دنظریتجد دادگاه چون صورت نیا در

 طرف گرید دادگاه به نسبت و دارد ییقضا نظارت است، واقع استان نیهم در که اختالف
 به ندارد، نظارت تیصالح و اریاخت است، يگرید استان ییقضا حوزه در که اختالف

 دارد ییقضا نظارت مراجع نیا همه بر که يگرید یعال مرجع است الزم علت نیهم
 27 ماده تبصره. شود دهیبرگز اختالف حل مرجع عنوان به کشور، یعال وانید مانند

                                                           
. در آیین دادرسی مدنی فراملی که دو موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی رم و حقوق آمریکا تدوین و 1

این اصول چنین آمده است که : پیش  15اصل  3به این مهم اشاره شده است. در بند  اياند به گونهتصویب کرده
از صدور رأي غیابی دادگاه مکلف است معین کند که: آیا دادگاه نسبت به طرف مقابلی که این تصمیم علیه او اتخاذ 

سی مدنی فراملی، ). ر.ك: غمامی، مجید و حسن محسنی، آیین دادر3از بند  1شود صالحیت دارد (قسمت می
 .156، ص. 5، چاپ 1396تهران، شرکت سهامی انتشار، 

بر این بنیاد، استثنایی بودن رسیدگی غیابی و مخالفت آن با اصل رعایت حقوق دفاعی دست کم این تکلیف را براي 
خود بدان آورد که تنها در صورت داشتن صالحیت چنین رایی بدهد و این کننده رأي غیابی پدید میدادگاه صادر

 معناست که گویا واخواه در مرحله واخواهی حق ایراد به این صالحیت را ندارد یا در شرایطی دارد.
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 دو دادگاههاي بین صالحیت اختالف که صورتی در«:  داردیم مقرر مورد نیا در م.د.آ.ق
 کشورعالی دیوان شده، یاد ترتیب به اختالف حل مرجع باشد، استان دو از قضایی حوزه
 است واقع مازندران استان در که چالوس یعموم دادگاه انیم هرگاه مثال يبرا. ».باشدمی
 در اختالف یمحل ثیح از افته،ی استقرار گلستان استان در که گرگان یعموم دادگاه و

 یدگیرس تیصالح اختالف، حل مرجع عنوان به کشور یعال وانید ،پیش آید تیصالح
 ياستانها دنظریتجد دادگاه دو از کی چیه نیبنابرا داشت؛ خواهد را صالح دادگاه نییتع و

 1.نداردرا  مورد نیا در اختالف حل اریاخت و تیصالح گلستان و مازندران

 دادرسی روند و آیینی قواعد از استفاده سوء از دعوا هايطرف بازداري –5
 کار به غیرعادالنه و نادرست نحو به را مدنی دادرسی آیین قواعد ندارند حق دعوا اطراف
. در حقوق آیینی انگلستان، کنند استفاده سوء آن از خود، هدف به رسیدن براي و ببرند

به این موضوع با عنوان سوء استفاده از فرآیند رسیدگی و دادرسی نگریسته شده است. 
 دست براي دادگاه رسیدگی جریان از استفاده يامعن به 2قانونی دادرسی از استفاده سوء
 معمول استفاده از ايمالحظه قابل طور به که است طریقی یک در یا هدف یک به یابی
 اقامه مثال، براي. است دیگرگون و متفاوت ،3دادگاه دادرسی روند و فرآیند مناسب و

 موضوعی یا ادعا یک به راجع حکم دنبال به که دعاویی طرح یا 4ایذایی و واهی دعواي
 از اينمونه ،6گرفته قرار تصمیم و راي مورد 5صالح دادگاه سوي از این از پیش که است
  8.است 7دادگاه دادرسی فرآیند و قواعد از استفاده سوء

                                                           
 .349. فریدون نهرینی، پیشین، ص 1

2. Abuse of legal procedure. 
3. Ordinary and proper use of the court process. 
4. Frivolous or vexatious action. 
5. Competent court. 
6. Res judicata; Preventing subsequent litigation. 
7. Abuse of the court process. 
8. A. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com. 
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 و توجه مورد ،1دادگاه دادرسی روند و آیین از استفاده سوء موضوع نیز آمریکا حقوق در
 و روند بستن کار به که شده گفته مورد این معنی بیان در. است گرفته قرار اجرا ضمانت

 قصد مورد قانون، موجب به چهآن جز اياستفاده براي 2مدنی یا کیفري رسیدگی آیین
 اتخاذ و است قانون آن تصویب از پس 3دادرسی فرآیند از نامناسب استفاده است، بوده
 بدخواهانه منديبهره البته. شودمی محسوب قانون آن از انحراف يامعن به ايشیوه چنین

 چنین از 5غیرقانونی قصد با همراه باید 4مدنی رسیدگی آیین و روند از نیت سوء با و
  6.باشد فرآیندي

قواعد حقوقی آیینی ایران در این خصوص، خاموش نیست؛ نگاهی ژرف و تیز به تبصره 
و  426ماده  5، بند 375، ماده 348، بندهاي الف و ب ماده 139و  133، مواد 109ماده 
 دهد.ق.آ.د.م این گفتۀ نگارنده را به روشنی نشان می 429ماده 

  

                                                           
B. For more information, go to: William Rose and Stuart Sime and Derek French, 
Blackstone’s Civil Practice, Oxford, 2005, P 344 & 345, No 33.11 & 33.12. 
1. Abuse of process. 
2. Criminal or civil process. 
3. Improper use of process. 
4. Malicious use of civil process. 
5. Wrongful intention. 
6. Steven H. Gifis, Law Dictionary, Barrons, Legal Guides, Seventh edition, 2016, 
USA, P 4. 
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 مدبرآ
 که کشور یعال وانید میتصم ژهیبو و دادگاهها آراء سنجش و یابیارز از پژوهنده هدف
 و کشور یعال وانید يرأ که ستین و نبود آن آمد، رو شیپ نوشتار در آن لیتحل و شرح

 قالب در مسأله انیب فقط پروردم شهیاند در چهآن. امپنداشته نادرست را او یقانون نظارت
 ژهیبو ینییآ قواعد ياجرا یچگونگ ،یعال و یتال ییقضا مراجع در پرونده کی گزارش

 تیحاکم اصل ياجرا به یمنطق و هیسو دو ینگاه دادگاهها، یمحل تیصالح بخش در
 از تیصالح قواعد زیآمرنگین و نادرست کارگیريبه برابر در آن از يدارپاس و قانون
 . بود دعوا اصحاب يسو

 یابیارز و یبررس م،یآورد زین نوشتار نیا مقدمه در که چنان حاضر نوشتار موضوع
 وانید میتصم نیهمچن و استان دو از شهرستان دادگاه دو یمحل تیصالح در اختالف

 نینخست دادگاه در یدگیرس مرز از دعوا چهچنان. است اختالف نیا رفع يبرا کشور یعال
 یواخواه مرحلۀ به ب،یغا هیعلمحکوم یواخواه و یابیغ حکم صدور از پس و بگذرد
 نیشیپ یدادرس ندیفرآ بر يریتاث چه دادگاه یمحل تیصالح به دعوا خواندة رادیا برسد،

 مناط يایگو که م.د.آ.ق 26 ماده در مقرر نیادیبن قاعده وجود با گذارد؟یم یابیغ حکم و
 صدور و نینخست یدادرس از پس دینبا اصوالً است، دادخواست میتقد خیتار در تیصالح
 دادباختۀ يسو از یمحل تیصالح رادیا طرح و یواخواه انجام و دادگاه از یابیغ حکم
با  و برد نیب از علت نیا به را یابیغ حکم به یمنته یدگیرس ندیفرآ ،)خوانده( بیغا

 به را دادگاه تیصالح عدم قرار ن،یشیپ یدادرس آغاز به بازگشت و یابیفسخ حکم غ
 تیصالح صیتشخ از پس تواندینم نینخست دادگاه. کرد صادر گرید یمرجع یستگیشا
 عقب به خود، تیصالح عدم قرار صدور با دعوا، به یدگیرس يبرا خود یمحل و یذات

 باید را نکته این. کند باز گرید یدادگاه با را یمحل تیصالح در اختالف راه و برگردد
 طریقی که واخواهی به رسیدگی مرحله در علتی، هر به و کرد تلقی قاعده عنوان به

 حتی و بازنگري اختیار واخواهی، مورد راي کنندة صادر دادگاه همان به و است عدولی
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 در اختالف راه که نداد اجازه دهد،می را آن فسخ و خود پیشین تصمیم از بازگشت
 آغاز در را محلی صالحیت احراز وظیفۀ گفتیم که چنان زیرا. بگشاید را محلی صالحیت
 ).م.د.آ.ق 26 ماده( دارد عهده بر خوانده، ایراد بدون حتی و نخستین دادرسی

 علت به توانیم را یابیغ حکم کنندة صادر دادگاه یذات تیصالح عدم به واخواه رادیا
 تیصالح فقدان رادیا رشیپذ به سهولت، و یسادگ به دینبا یول رفتیپذ آن بودن آمره
 مناط اصل با وهیش نیا رایز. داد تن یواخواه یدگیرس مرحله در هم آن دادگاه یمحل

 گرفتن دهیناد. دارد منافات و برخورد دادخواست میتقد زمان در دادگاه تیصالح
 یابیغ حکم کنندة صادر دادگاه يسزاوار ادیبن و یستگیشا جوهر در ،یمحل تیصالح

 ستین ستهیشا زین نیهم يبرا. کندنمی وارد يگزند و بیآس دعوا، به یدگیرس يبرا
 خوانده که علت نیا به فقط ،است کرده یط را خود يماهو یدادرس ندیفرآ که یحکم
 از کند، رادیا دادگاه یمحل تیصالح به و شود حاضر نیشیپ یدادرس در نتوانسته بیغا
 مرحله در دادگاه یمحل تیصالح به رادیا. کرد نابود و رانیو را آن و انداخت بر هیپا

 يبرا دعوا خواهان که داد ارزش آن به و رفتیپذ یفرض در دیبا را یواخواه یدادرس
 دادگاه، بیفر با يریتعب به و خوانده یواقع اقامت محل دادگاه یمحل تیصالح از فرار

 روش و راه نیا از تا اوردیب دادخواست در خوانده يبرا یبه نادرست را يگرید اقامتگاه
 است، یمحل ناصالح دادگاه تیصالح يداریپا و يبرقرار که خود هدف به ،یرقانونیغ

 .ازدی دست
 دادگاه صالحیت مناط اصل بر تکیه آمده، درستی به کشور عالی دیوان تصمیم در چهآن
 شایسته اما است؛ حکم صدور و ماهوي رسیدگی از گذر و دادخواست تقدیم هنگام به
 به فقط محلی، صالحیت در اختالف حل براي خود رسیدگی در کشور عالی دیوان بود

 قواعد نادرست اجراي از پیشگیري براي و بستنمی پشت صالحیت، مناط قاعده
 اندیشه و درنگ اندکی آن، از استفاده سوء از جلوگیري همچنین و دادرسی و صالحیت

 در را خود نظارت قانون، صحیح اجراي براي خود قانونی پایش و رسیدگی در و کردمی
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 این در ایران آیینی حقوقی قواعد گفتیم، که چنان. گرفتمی کار به درستی به باره این
 و 133 مواد ،109 ماده تبصره مانند مستنداتی مفهوم و مفاد نیست؛ ساکت خصوص،

 آیین قانون 429 ماده و 426 ماده 5 بند ،375 ماده ،348 ماده ب و الف بندهاي ،139
 و آشکار روشنی به را پژوهنده برداشت و استدالل ،21/1/1379 مصوب مدنی دادرسی
 . کندمی ثابت
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Persistence Regarding Jurisdiction of the Court upon Submission 
of a Statement of Claim 

Critique and Review Regarding Judgment No. 9309985895200261, dated 
02/06/2015, Branch 37 of the Supreme Court of Iran 
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Abstract: 

Transfer of claim means that the right to initiate a case and continue 
legal proceedings is transferred from one person to another and the 
transferee succeeds the transferor.The procedural laws do not have a 
ruling on voluntary transfer and this has led to different interpretations: 
some courts do not accept voluntary transfer of claim and as a result, 
after the transfer of the "subject of a claim" in the course of the 
proceedings, they dismiss the case. Some other courts accept transfer of 
claim and consider the transferee as a party to a claim. According to 
Article 105 of the Code of Civil Procedure regarding automatic transfer 
of a claim, Article 84 (6) of the same law, Article 42 and its Note of the 
Registration Act, Article 26 (1) of the Establishment of Public and 
Revolutionary Courts Act and other scattered legal articles, the 
principle of being the beneficiary to the case, validity of res judicata, 
the fact that secondary matter follows the principle, the rule that every 
owner has complete authority in the use of his property, legal doctrine 
and judgment rendered by high courts, it seems that voluntary transfer 
of claim is as accepted as automatic transfer of claim in the Iranian legal 
system. Acceptance of transfer of claim prevents the excessive length 
of proceedings and the doubling of litigation costs to the litigants. 
KeyWords: transferee, process of proceedings, right to initiate a claim, 
beneficiary, dismiss a claim, opposing party, successor. 
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