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 (حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی)عنوان مقاله : 

 

 

 : حمیدرضا اسمعیلینام و نام خانوادگی نويسنده اول 

  Hamid.esmaeili.46@gmail.comآدرس پست الكترونيك نويسنده   

 

 چکیده 

ای است که اصحاب دعوی با لحاظ مهیا بودن موجبات قانونی رسیدگی به دعوا، برای اولین بار جلسه اول دادرسی، جلسه

دهند. اولین جلسه دادرسی برای اصحاب دعوا قرار میاستدالل خود را در قالب ادعا و دفاع در معرض دید قضاوت دادرس 

دارای مزایایی است که سایر جلسات فاقد این ویژگی است. قانونگذار در این جلسه، برای طرفین دعوی حقوق و تکالیفی را 

مقرر نموده است که عدم اعمال این حقوق، سبب از دست دادن آنها و عدم اجرای تکالیف مقرر، گاهی سبب ابطال 

 شود. دادخواست و گاهی سبب خروج یک دلیل از اعداد دالیل خواهان یا خوانده می

از جمله احکام ویژه جلسه اول برای خواهان افزایش خواسته و تغییر آن، تعرض به اصالت اسناد و ارائه اصول اسناد و 

له احکام ویژه جلسه اول برای خوانده غیره است. اعتراض به بهای خواسته، طرح ایرادات، طرح دعوای متقابل و غیره از جم

است. در برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار از عبارات مبهمی برای تعیین مهلت اعمال این حقوق و تکالیف 

این است که در برخی مواد قانونی بکار رفته است. « تا اولین جلسه دادرسی»استفاده نموده است. از جمله این عبارات، عبارت 

شود یا خیر؟ خواهیم دید که عبارت مذکور تا پایان جلسه عبارت مبهم است و معلوم نیست که آیا شامل جلسه اول هم می

 شود. اول دادرسی را شامل می

 جلسه اول دادرسی، خواهان، خوانده، اصحاب دعوا. واژگان کلیدی:
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 مقدمه:     

تحوالت يك صد ساله قانون گذاری در کشور پاينده ما ايران به درستی نشان می دهد که مقنن بيشتر متوجه برقراری خود 

را « مدل و شيوه دادرسی مطلوب » بوده است و نه اين که بخواهد با کمك آيين دادرسی « آيين برای دادرسی در محاکم » 

از شيوه دادرسی فقهی که خود مبتنی بر جذبه « روش » ايران اگرچه در « حقوق دادرسی مدنی » طراحی کند . در واقع ، 

است فاصله گرفت ولی ، همچنان فاقد مبنای نظری و فنی شناخته شده و دقيقا مطالعه شده « ادب قضاء » معنوی قاضی و 

 باقی مانده است . 

در سال های « آيين دادرسی » جدی به  به نظر می رسد مهمترين تحوالت ناظر به اهداف دادرسی نيز فارغ از توجه

» و نه « قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری » انجام گرفته اند . در هيچ يك از اين تاريخ های بزرگ نه  1358و  1356

نتوانستند نظام سازماندهی شده ای از مدل دادرسی مطلوب طراحی کنند . به « اليحه قانونی تشكيل دادگاه های عمومی 

، ساده ترين نوع تغييرات عبارتی و لفظی در قوانين و « نظام دادگستری مدنی ايران » جرات می توان ادعا کرد تحوالت در 

 را نشان می دهند که هر بار به « سابق » مقررات 

کرده « اصالح »  بهانه ای ، و بعضا بدون انجام کار کارشناسی دقيق ، حقوق دادرسی مدنی ايران را دچار تالطم امواج اصطالحا

است . اين امر ريشه در علل متعددی دارد که از جمله در گستره حقوق دادرسی می توان به بی توجهی عمومی جامعه علمی 

 حقوق به قواعد و مقررات شكلی در اجرای حقوق مقررات ماهوی اشاره کرد.

« طراحی آيين دادرسی مدنی مطلوب » برای  و پژوهش های الزم« اصول حاکم بر دادرسی منصفانه » بايد تاکيد که ميان 

اگرچه پيوندهايی وجود دارد ولی ، بين منصفانه بودن دادرسی و نحوه طراحی آيين دادرسی در فلسفه حقوق دادرسی مرزهای 

» و « اعالميه جهانی حقوق بشر » قابل تفكيكی ديده می شود . مفهوم دادرسی منصفانه که در اسناد بين المللی همچون 

تبلور يافته ناظر به سه حق است « حقوق بشر » و کنوانسيون های اروپايی ، آمريكای و آفريقايی « يثاق حقوق مدنی سياسی م

اين حقوق تضمينات حداقلی « . حق اجرای موثر آراء » و « حق دفاع » ، « حق دستيابی به قاضی مستقل و بی طرف : » 
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نظام های سياسی دست کم بايد برای دادخواهان تشكيالت و ساز و کارهايی را  هستند برای منصفانه ارزيابی کردن دادرسی .

فراهم کنند که موجوديت اين سه حق را محترم بدارد . در بيشتر قوانين اساسی کشورها نيز اصول قانون اساسی با رعايت اين 

بی توجه به اين حقوق و بلكه با در نظر حقوق نوشته شده اند . از اين رو ، بايد گفت طراحی آيين دادرسی مدنی مطلوب نه 

است . به « شيوه توزيع نقش های متقابل اصحاب دعاوی و دادرس در جريان دادرسی مدنی » گرفتن آن ها به دنبال تبيين 

عبارت ديگر ، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از بازيگران دادرسی چه هست بدور از مقتضيات دادرسی منصفانه قابل تحقق 

ت و اين مهم همان چيزی است که وجوب سازماندهی و اداره جريان دادرسی مدنی پس از تحقق اصول دادرسی منصفانه نيس

 را تبيين 

 بعد از تحقق و اجرای « اداره جريان دادرسی مدنی و سازماندهی آن » می کند . پس ، می توان نوشت 

 و پيگيری است .  به مفهوم فوق الذکر قابل بحث« مقتضيات دادرسی منصفانه » 

های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب و قانون آيين دادرسی دادگاه 1318در قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 

جلسه رسيدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان يا  که جايگزين آن قانون شد،در موارد متعددی به اولين 1379

است  ایبرخی اساتيد معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه گرديده است.بينیازاتی پيشامتي خوانده،حقوق و تكاليف و بالتبع

جلسه تجديد شود  طرفين يا علل ديگر، که مقدمات رسيدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسيدگی با تراضی

 . جلسهء بعدی اولين جلسه نخواهد بود

اولين  اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،ی از اولين جلسه دادرسی به عمل آوردهتربرخی ديگر از اساتيد تعريف کامل

به دعوا در آن فراهم باشد،جلسه مزبور تشكيل شود و مذاکرات طرفين طی  جلسه دادگاه را گويند که موجبات قانونی رسيدگی

تشكيل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشكيل  به عبارت ديگر،برای تشكيل اولين جلسه دادرسی،بايد موجبات آن پايان پذيرد

خاتمه يابد و االّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم  هم بشود و آن جلسه پايان هم بپذيرد يعنی مذاکرات طرفين در آن جلسه

 .گرددبعدی ادامه جلسه اول محسوب می جلسه مذاکرات طرفين تمديد يا تجديد شود،

فاقد اين امتيازات است.استفاده  درسی دارای امتيازاتی است که جلسات بعدی دادرسیطور که گفتيم اولين جلسه داهمان

باشد.در اين تحقيق حقوق و تكاليف از اين امتيازات منوط به آشنايی طرفين دعوا با حقوق و تكاليف خود در اين جلسه می

و در مبحث  واهان در جلسه اول يا قبل از آنگردد.در مبحث اول،حقوق خدادرسی،در دو محبث بيان می خواهان در جلسه اول

 .شوددوم،تكاليف خواهان در اين جلسه بررسی می
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)اجرای عدالت در حدود امكانات(، سعی کرده  قانونگذاران، از جمله قانونگذار ايران، در عين حفظ هدف اصلی از دادرسی ها

اند مقرراتی را برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها، وضع کنند، در اين نوشته، ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور، و توجه به 

است، با اين اميد  تالشهای مشابه و قابل تحسين، ولی نه هميشه موفق، قانونگذار بعد از انقالب اسالمی، پيشنهادهائی ارائه شده

قانونگذاران، به منظور جلوگيری از به درازا کشيدن  .که در صورت پذيرش، ما را به هدفهای مذکور در فوق نزديك کنند

که  -تدابيری را اتخاذ می کنند، از جمله اينكه، طرفين دعوی و مراجع دادگستری، در فرصتهای معينی  دادرسی ها، معموالً

 .به تكاليفی عمل کنند -، پاسخگوئی به آن و رسيدگی به دعوی کافی است برای طرح ادعا اصوالً

قانون آئين دادرسی مدنی ، جزو نكاتيكه بايد در دادخواست قيد شود،  72ماده  6برای مثال، وقتی قانونگذار ايران در بند  

وشته ها و اطالعات مطلعين و غيره ذکر مدعی رامكلف می کند که تمام ادله و وسائلی که برای اثبات دعوی دارد از اسناد و ن

همين قانون ، پيش بينی دو روز برای صدور قرار رد دادخواست و يا اخطار رفع نقص می کند و نيز،  85و 83کند، و يا در مواد

گی در همين دو ماده، پيش بينی مدتهای ده روزه و پنج روزه برای اعتراض به قرار رد يا رفع نقص شده است وامثال آن، هم

اينها نشان دهنده اين است که خواهان و دفتر دادگاه ، برای طرح دعوی و تهيه مقدمات رسيدگی به آن ، فرصتهای معينی 

( 85و 83دارند که در بعضی از اين موارد، ضمانت اجرای عدم انجام آنها نيزپيش بينی شده است.) قطعی شدن قرار ، ذيل مواد

انتظامی  يانت اجرای کلی تخلف از مقررات برای مكلف وجود دارد که عبارت ازتعقيب اداری اينكه ، در ساير موارد نيز ضما کما

 . مدير يا مسئول دفتراست

 الف: بیان مسأله

های حقوقی از جهات مختلفی برای طرفين دعوا حائز اهميت است. در اين جلسه قانونگذار جلسه اول دادرسی، در پرونده

شده است که استفاده از اين امتيازات، منوط به اين است که آنها به حقوق و تكاليف خود در اين  امتيازاتی را برای طرفين قائل

شوند از جمله اعتراض به جلسه آگاهی داشته باشد، امتيازاتی که در جلسات بعدی در اختيار طرفين نيست و از آن محروم می

که بايد تا پايان جلسه اول دادرسی مطرح شود. علت  بهای خواسته از سوی خوانده يا افزايش خواسته از سوی خواهان

گنجاندن اين حقوق و تكاليف در جلسه اول دادرسی آنست که بنای قانونگذار بر اين است که در جلسه اول دادرسی، پرونده 

باشد. )ماده منجر به صدور رای شود و تا حد امكان وقت دادرسی تجديد نشود مگر آنكه علت قانونی برای تجديد جلسه موجود 

 قانون آيين دارسی مدنی(  104

 1379با وجود اهميت جلسه اول دادرسی، در قانون آيين دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 217د و موا 62ماده  4تعريفی از اين جلسه، بعمل نيامده است و  در مورد آن ابهاماتی وجود دارد که از جمله اين ابهامات بند 
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تا اولين جلسه » قانون آيين دادرسی مدنی، قانونگذار از عبارت  62ماده  4قانون آيين دادرسی مدنی است. در بند  219و 

مبهم است و معلوم نيست منظور مقنن قبل از جلسه اول دادرسی است يا شامل « تا»استفاده کرده است که کلمه « دادرسی

« حتی االمكان تا اولين جلسه دادرسی»قانون مذکور، از عبارت  219و  217در مواد شود. همچنين جلسه اول دادرسی هم می

 استفاده شده که اين عبارت ابهام دارد. 

 شود؛با توجه به مطالب فوق، سئواالتی به شرح ذيل مطرح می

 ب: سئواالت تحقیق

 جلسه اول دادرسی چيست؟ -1

قانون آيين دادرسی مدنی، شامل جلسه اول  219و  217( و 4بند ) 62آيا عبارت تا اولين جلسه دادرسی در مواد  -2

 شود يا خير؟ دادرسی می

 احكام ويژه جلسه اول دادرسی چيست؟  -3

 ج: فرضیات تحقیق

 توان موارد زير را ذکر کرد: در پاسخ به سئواالت فوق می

جلسه اول دادرسی، اولين جلسه دادگاه را گويند که موجبات قانون رسيدگی به دعوی در آن فراهم باشد، جلسه مذکور -1

 تشكيل شود و مذاکرات طرفين طی آن پايان پذيرد. 

از لحاظ تئوری و عملی در تمام مواردی که از عبارت تا اولين جلسه دادرسی استفاده شده است شامل جلسه اول  -2

 شود. درسی میدا

اعتراض به بهای خواسته، اظهار ترديد يا انكار يا ادعای جعليت نسبت به اسناد خواهان از طرف خوانده و لزوم ارائه  -3

اصول اسناد و امكان افزايش يا تغيير خواسته و استرداد دادخواست از سوی خواهان از جمله احكام ويژه جلسه اول دادرسی 

 است. 

 د: روش تحقیق
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وع پايان نامه حاضر، تحت عنوان حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در اولين جلسه دادرسی در دعاوی مدنی انتخاب شده موض

 گيرد. تحليلی جنبه علمی و عملی موضوع مورد بررسی قرار می -ای و انتخاب روش توصيفیاست و با استفاده از منابع کتابخانه

 بندی مطالب ه: تقسیم

پردازيم. در شود. در فصل اول به بررسی جلسه اول دادرسی و ابهامات آن مینامه در سه فصل بيان میمطالب اين پايان 

گيرد و در فصل سوم احكام ويژه فصل دوم احكام ويژه جلسه اول برای خواهان و حقوق و تكاليف وی مورد بررسی قرار می

 ردد. گجلسه اول دادرسی برای خوانده و حقوق و تكاليف وی بررسی می

-شود تا پس از آشنايی با برخی از مفاهيم، در فصلدر اين فصل کلياتی در مورد جلسه اول دادرسی و ابهامات آن بيان می

 های بعد به احكام ويژه جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده دعوی پرداخته شود. 

 

 فصل اول: تعريف، شرايط تحقق و اقسام جلسه 

پردازيم و سپس اقسام جلسه مورد مفهوم جلسه و شرايطی که برای تشكيل آن ضرورت دارد میدر اين فصل، ابتدا به 

 گيرد. بررسی قرار می

 مبحث اول: تعريف جلسه 

باشد. از نظر جلسه از نظر لغوی مصدر باب ثالثی مجرد به معنای نشستن و اسم مكان آن مجلس به معنای نشستگاه می

سه ارائه نشده است فقط در برخی از مواد قانون آيين دادرسی مدنی، شرايطی برای تحقق آن حقوقی، در قانون تعريفی از جل

ذکر شده است. جلسه از نظر حقوقی، عبارت است از يك وضعيت قانونی که مستلزم به وجود دادرس )يا قائم مقام قانونی او( و 

طرفين ايجاد گردد و برای رسيدگی به اين اختالف مسبوق به جريان تشريفات مخصوص قانونی است. پس اگر اختالفی مابين 

 تشريفاتی رعايت گردد و دادرس اقدام به استماع اظهارات طرفين و اخذ تصميم کند به اين وضعيت تشكيل جلسه گويند. 

   مبحث دوم: شرايط تحقق جلسه 

 شرايط عبارت است از: کند. اين در خصوص تحقق شرايطی الزم است که با جمع اين شرايط جلسه تحقق پيدا می
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در مرحله بدوی، تصدی جلسه به عهدۀ رئيس يا دادرس است و فرقی البدل: حضور رئیس دادگاه يا دادرس علی-1

قانون تشكيل دادگاههای  15باشد که طبق ماده مابين اين دو از حيث تصدی نيست و تفاوت آنها از حيث درجه و رتبه می

دل عهده دار انجام کليه امور هستند که از طرف رؤسای دادگاهها در چهارچوب قوانين به البعمومی و انقالب، دادرسان علی

کنند. شود و در غياب رئيس شعبۀ دادگاه حسب تعيين رئيس کل دادگاهها شعبه بالمتصدی را تصدی و اداره میآنان ارجاع می

 نظر که اصل تعدد قضات حاکم است. پس تصدی جلسه در دادگاه بدوی به عهدۀ يك نفر است برخالف مرحله تجديد

قانون آيين دادرسی مدنی، دومين شرط تحقق اجالس ابالغ وقت به طرفين  81و  68طبق مفاد مواد ابالغ وقت:  -2

دهد و دادگاه بعد از مالحظه و در صورت تكميل باشد. مدير دفتر بعد از تشكيل پرونده، آن را اختيار دادگاه قرار میدعوی می

دهد تا بدينوسيله وقت دادرسی تعيين و به طرفين ابالغ گردد. فاصله بين ابالغ و تشكيل دستور تعيين جلسه را میپرونده، 

 قانون آيين دادرسی مدنی(  64روز باشد. اين مهلت برای افراد خارج از کشور دو ماه است. )ماده  5جلسه نبايد کمتر از 

 گيرد: ابالغ به دو صورت انجام می

قانون آيين  68ترين نوع ابالغ است که حداکثر مدت ابالغ اوراق به خوانده طبق ماده بهترين و مطمئن غ واقعی:الف( ابال

 شود. دادرسی مدنی فعلی دو روز است. در ابالغ واقعی اخطاريه يا ساير اوراق قضايی به شخص مخاطب ابالغ می

موارد غير از ابالغ به شخص طرف دعوا )ابالغ واقعی  که خود دارای شقوق زيادی است و به کليهب( ابالغ قانونی: 

ق. آ. د. م برای تشكيل جلسه هيچ تفاوتی بين نوع ابالغ  81و  68گردد(، ابالغ قانونی گويند. مستفاده از مواد محسوب می

 وقت جلسه به خواهان يا خوانده وجود ندارد. 

قانون آيين دادرسی  95باشد )ماده ب دعوا الزم نمیبرای رسميت جلسه، حضور اصحا اعاده اخطاريه ابالغ شده:-3

مدنی(، ليكن در صورت عدم حضور طرفين، بايد اخطاريه ابالغ شده به آنها اعاده شده باشد، در بعضی از موارد، ممكن است 

چنانچه مخاطب در  اخطاريه به خواهان يا خوانده، ابالغ شده ولی نسخه دوم اخطاريه به دادگاه اعاده نشده باشد. در اين حالت

 ای تشكيل نخواهد شد. اطالع است، جلسهدادگاه حاضر نشده باشد، از آنجا که دادگاه از ابالغ يا عدم ابالغ اخطاريه، بی

شود و در جلسه دادرسی به دعوی که توسط طرفين طرح گرديده صرفًا رسيدگی نمی رسیدگی به دعوی يا داليل:-4

دادگاه  29/4/1328مورخ  4511در حكم شماره  .رسيدگی نمايد مانند جلسه تأمين دليلتواند به داليل نيز دادگاه می

 انتظامی قضات نسبت به صدق جلسه رسيدگی در اين مورد اظهار ترديد شده است. 
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شود. قانون امور حسبی، مقررات آيين دادرسی مدنی راجع به نظم رسيدگی شامل امور حسبی هم می 45طبق ماده  نکته:

 وان جلسه هم شامل امور ترافعی است و هم شامل امور حسبی و در اين خصوص هيچ تفاوتی وجود ندارد. پس عن

-الزم به ذکر است که محل دادگاه و موضوع جلسه و حضور شخصی که وقت به او ابالغ گرديده، شرط تحقق جلسه نمی

 باشد. 

 

 

 

 

 مبحث سوم: اقسام جلسه 

 پردازيم. اقسامی است که در زير به بررسی آنها میجلسه با توجه به ماهيت آن دارای 

 گفتار اول: جلسه عادی 

ای که برای رسيدگی به به عبارت ديگر، جلسه« ای است که در دفتر اوقات و در نوبت دارای وقت معينی است.جلسه»

ترين نوع باشد. معمولمی شود جلسه عادیدعوای خواهان با تعيين وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا يا وکالی آن تشكيل می

 شود. باشد و جلسه اول دادرسی در اکثر موارد به اين جلسه اطالق میجلسه، جلسه عادی می

 گفتار دوم: جلسه خارج از نوبت 

ترين نوع جلسه، جلسه عادی است پس اصل بر اين است که جلسه عادی باشد مگر در طور که پيشتر گفتيم معمولهمان

شود که بدون ای اطالق میگردد. جلسه خارج از نوبت به جلسهتری میئاتی که منجر به تعيين وقت نزديكصورت وجود استثنا

شود. البته در خصوص اين جلسه شرايطی الزم است که اوالً دادرسی مربوط به اين توجه به ترتيب دفتر اوقات دادگاه تعيين می

اين نوع دعاوی است ثانيًا: بعضی از علل و اسباب قانونی تسريع در دعاوی اختصاری باشد زيرا اوقات دادرسی مربوط به 

گردد. جلسه رسيدگی را بطلبد در اين صورت وقت زودتری تعيين گردد و براساس چنين وقتی جلسه خارج از نوبت تعيين می
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دادرسی مدنی کنونی، بينی شده بود و در قانون آيين قانون آيين دادرسی سابق پيش 248و  145خارج از نوبت در مواد 

در مورد رسيدگی به قرار عدم صالحيت  27اگرچه در برخی از مواد به رسيدگی خارج از نوبت اشاره شده است )مانند ماده 

صادره از سوی يك دادگاه توسط دادگاه مرجوع اليه( ليكن در اين قانون به جلسه خارج از نوبت اشاره نشده است. با وجود اين، 

بينی گرديده مانند صدور چك، تشكيل جلسه رسيدگی خارج از نوبت برای رسيدگی به برخی دعاوی پيش در برخی قوانين

 است. 

 العاده گفتار سوم: جلسه فوق

العاده خارج از اوقاتی که در دفتر مخصوص، چه به صورت عادی يا خارج از نوبت برخی از حقوقدانان معتقدند، جلسه فوق

االصول، بدون حضور طرفين، نسبت به پرونده رسيدگی و اقدام به صدور رأی گردد و دادگاه علیشود، تشكيل میتعيين می

رسد، بتوان از ايجاد اند. به نظر مینمايد. برخی از نويسندگان حقوقی اين قسم را در کنار جلسه خارج از نوبت برشمردهمی

-ای که خارج از نوبت باشد فوقاز نوبت دانست زيرا هر جلسهالعاده را نيز جلسه خارج تقسيمات اضافی خودداری و جلسه فوق

 گردد. العاده هم محسوب می

 ای اداری گفتار چهارم: جلسه

قانون آيين دادرسی مدنی سابق،  48در قانون آيين دادرسی مدنی کنونی، تعريفی از اين جلسه بعمل نيامده است. در ماده 

ای دادگستری راجع به صالحيت آنها بوسيله پژوهش يا فرجام خواستن از قرار، حل مقرر شده بود که اگر اختالف بين دادگاهه

نشده باشد هر يك از متداعيين که حل اختالف را بخواهند دادگاه بايد به درخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسيدگی 

گرچه اصوالً جلساتی که با حضور دادرس نمايد و رسيدگی به اصل دعوا تا صدور حكم راجع به حل اختالف متوقف خواهد شد. ا

شود برای اخذ تصميم قضايی است ولی هميشه بدين گونه نيست و گاهی اخذ يك تصميم اداری و اصحاب دعوا تشكيل می

شود که به جلسه محاکمه اختصاص نيافته و مستلزم دعوت قبلی و مدنظر است. جلسه اداری، در اوقاتی از روز تشكيل می

ق . ج(، درخواست ابطال يا تصحيح  108عوا نباشد مثل جلسۀ رسيدگی به درخواست تأمين خواسته )ماده حضور اصحاب د

ق. ج(. در واقع تصميم اداری به منظور  424و  368ق. ا. ا. م(، درخواست تأخير اجرای احكام )بند ب ماده  11اجرائيه )ماده 

 شود. آن صادر می نظم دادرسی و مهيا شدن پرونده برای صدور رأی يا اجرای

 فصل دوم: مفهوم دادرسی و اقسام آن 
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در اين فصل، ابتدا مفهوم دادرسی و سپس اقسام آن با توجه به طبيعت دعاوی و به خصوص اهميت آنها مورد بررسی قرار 

 گيرد. می

 مبحث اول: مفهوم دادرسی

باشد. از نظر اصطالحی ی دادخواه محاکمه میدادرسی از نظر لغوی به معنای به داد مظلوم رسيدن، رسيدگی به دادخواه

توان گفت، دادرسی عبارت است از بررسی و اعمال تعريفی از دادرسی در قانون آيين دادرسی مدنی، ارائه نشده است ولی می

ب نظر مرجع قضايی در زمينه حل مجهول قضايی در حدود قوانين و مقررات. پس زمانی که قاضی با تعيين وقت و دعوت اصحا

دعوا يا وکالی آنان حضور يافته تا به دعوا يا امری که خواهان مطرح نموده يا به ادعاها و ادله اصحاب دعوی رسيدگی نمايد 

کند. بنابراين اقدامات قبل کند. دادرسی از اولين جلسه دادرسی شروع و تا ختم دادرسی ادامه پيدا میدادرسی تحقق پيدا می

شود. در واقع بعد از ختم دادرسی پذيرش هرگونه و اقدامات بعد از صدور رأی را شامل نمیاز تشكيل جلسه مثل رفع نقص 

گردد زيرا بعد از ختم محاکمه، قاضی موظف به صدور رأی در دليل يا داليل از طرف رئيس دادگاه، تخلف انتظامی محسوب می

 گردد. وقت مقرر است و تأخير در انجام اين امر، تخلف محسوب می

پس از اعالم ختم »دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر شده است:  11/5/1310 -1093ين زمينه در رأی شماره در ا

 «محاکمه، تأخير صدور رأی در مدت مقرر تخلف است.

 مبحث دوم: اقسام دادرسی 

ادله و مستندات همانطور که گفتيم مجموعه اقدامات دادگاه جهت رسيدگی به دعاوی و استماع مدافعات و بررسی لوايح و 

طرفين دعوی و آماده کردن پرونده برای صدور رأی و حل و فصل دعاوی را دادرسی گويند. دادرسی دارای اقسامی است که در 

 گيرد. زير مورد بررسی قرار می

 گفتار اول: دادرسی عادی 

شوند و اصل بر عدم ت نمیاساس کار دادرسی عادی بر تبادل لوايح است. در اين نوع دادرسی هيچ يك از طرفين دعو

تشكيل جلسۀ رسيدگی است. پس از وصول دادخواست از طرف خواهان در صورت تكميل بودن دادخواست، يك نسخه از 

گردد. خوانده موظف است ظرف مدت مقرر، جواب خود را در دادخواست را در پرونده بايگانی و نسخه ديگر به خوانده ابالغ می

مدير دفتر اعالم نمايد. سپس مدير دفتر يك نسخه را در پرونده بايگانی و نسخه ديگر را به خواهان ای به يك اليحه دو نسخه
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نمايد پس از اتمام تبادل لوايح مدير دفتر پرونده را جهت مالحظه لوايح و نهايتًا صدور رأی به نظر جهت جواب دادن ابالغ می

 اين بود که دادرسی به طور عادی باشد و اختصاری بودن استثنا بود. رساند. سابقاً اصل در رسيدگی ماهوی رئيس دادگاه می

 

قانون تشكيل دادگاههای عمومی، دادرسی عادی عمالً از سيستم قضايی جزء در حدود ديوان عدالت  11با تصويب ماده 

های دادگاه تجديدنظر یاداری و ديوان عالی کشور حذف گرديد. البته در حال حاضر، تجديدنظرخواهی از آرای صادره و رسيدگ

های مطروحه در دادگاه تجديدنظر، بدون تعيين جلسه رسيدگی صرفاً براساس نيز عموماً بطريق عادی است و در اکثر پرونده

 شود. خوانده به تجديدنظرخواهی رسيدگی می دادخواست تجديدنظر و پاسخ تجديدنظر

 دادرسی عادی عمالً حذف شد.  1379با تصويب قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 

 گفتار دوم: دادرسی اختصاری 

در دادرسی اختصاری برخالف دادرسی عادی، اصل بر تشكيل جلسه و رسيدگی حضوری است، اگرچه ممكن است تبادل 

قانون آيين دادرسی سابق راجع به دادرسی  151تا  143تياری دارد. مواد لوايح صورت گيرد ولی اين تبادل لوايح جنبۀ اخ

قانون آيين دادرسی مدنی کنونی، در اين زمينه بحث کرده و مقرر داشته است:  64کرد. در حال حاضر ماده اختصاری بحث می

دادگاه پرونده را مالحظه و در صورتی که  مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده فوراً آن را در اختيار دادگاه قرار دهد.»

توان تغيير داد الزم به ذکر است که وقت دادرسی را نمی«. نمايد...کامل باشد پرونده را با دستور تعيين وقت به دفتر اعاده می

امی است اما قانون آيين دادرسی مدنی، ابالغ زمان جلسه رسيدگی به طرفين الز 143و  96مگر در موارد معينه مانند ماده 

توانند اليحه بدهند يا وکيل معرفی کنند. اين روش از حيث سادگی و تسريع به روش عادی باشد و میحضورشان ضروری نمی

کند رسد امتيازات ويژه خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی در همين نوع دادرسی معنا پيدا میارجحيت دارد. به نظر می

 شود. حقوقی در محاکم عمومی ايران به روش اختصاری رسيدگی میخصوصاً اينكه کليه دعاوی 

 گفتار سوم: دادرسی فوری 

شود که قابل دادرسی فوری زمانی است که اگر به سرعت راجع به آن اخذ تصميم نشود بعداً سبب ورود خساراتی می

نمايد دستور موقت نام دارد می جبران نيست. تصميمی که دادرس در خصوص موضوعات فوری و پس از دادرسی فوری صادر
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ق. آ. د. م، دستور موقت پس از ابالغ قابل اجراست و نظر به  320که اين دستور موقت تأثيری در اصل دعوا ندارد. طبق ماده 

 تواند مقرر دارد که قبل از ابالغ اجرا شود. فوريت کار، دادگاه می

صدور حكم الزام خواندۀ دعوی به تنظيم سند رسمی يك باب خانه بعنوان مثال، زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته 

تواند ضمن دادخواست و يا بعدًا به موجب دادخواست جداگانه از دادگاه تقاضای اخذ تصميم دائر بر جلوگيری از داده است می

 هر نوع نقل و انتقال در مبيع موصوف تا صدور حكم قطعی را نمايد. 

ق.  322نمايد )ماده موقت شده است رفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت را لغو می هرگاه جهتی که موجب دستور

گيرد.  طبق آ. د. م( صدور و لغو دستور موقت رسيدگی ماهوی نيست بلكه رسيدگی شكلی است که به موجب قرار صورت می

 باشد. رئيس حوزه قضايی می قانون آيين دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت مستلزم تاييد 325ماده  1تبصره 

رسيدگی به امور مستلزم دادرسی فوری، ممكن است در اوقات تعطيل و يا حتی خارج از دادگاه صورت گيرد. البته 

 تشخيص اينكه چه موضوعی فوريت دارد با دادگاه است. 

 گفتار چهارم: دادرسی بدون تشريفات خاص 

ها دادگاه اجازه دارد که ياز به انجام تشريفات ندارند. در اين قسم از دادرسیبعضی از دعاوی با توجه به وضيعتی که دارند ن

قانون حمايت  1بدون دعوت از اصحاب و انجام تشريفات آن به دعوی رسيدگی نمايد و حكم صادر نمايد. بعنوان مثال، در ماده 

دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبيل  به کليه اختالفات مدنی ناشی از امر زناشويی و»از خانواده، مقرر شده است: 

-های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگی مینصب و عزل قيم و ضم امين در دادگاه

همچنين در « شود. رسيدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعايت تشريفات آئين دادرسی مدنی خواهد بود.

رسيدگی به »ق. آ. د. م مقرر کرده است:  177صوص دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت قانونگذار در ماده خ

 «. آيددعاوی موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می

 

 فصل سوم: جلسه اول دادرسی و ابهامات مربوط به آن 
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-بينی شده است که ساير جلسات فاقد اين وصف میحقوقی و تكاليفی برای طرفين دعوی پيش در اولين جلسه دادرسی

گردد. لذا شناخت اين جلسه بسيار باشد حقوق و تكاليفی که عدم اگاهی خواهان و خوانده از آنان سبب تضييع حقوق آنان می

 پردازيم. بهامات آن میباشد. در اين فصل به بررسی مفهوم جلسه اول دادرسی و احائز اهميت می

 مبحث اول: مفهوم جلسه اول دادرسی 

در قانون آيين دادرسی مدنی تعريفی از جلسه اول دادرسی ارائه نشده است. ذياًل به برخی از تعاريف ارائه شده توسط 

 شود.نويسندگان حقوقی اشاره می

تشكيل آن فراهم شده باشد، بنابراين هرگاه حاکم شود که موجبات قانونی ای اطالق میجلسه اول دادرسی، به جلسه الف:

شود زيرا جلسه دادرسی قائم به حضور دادرس دادگاه است. منظور ای تشكيل نمیاز حضور در جلسه معذور باشد اصوالً جلسه

س و در اين تعريف همان شرايطی است که برای تحقق جلسه دادرسی ضروری است از قبيل: وجود دادر« موجبات قانونی»از 

 قائم مقام او، ابالغ وقت به طرفين و غيره. 

شود اين است که آيا در صورت معذوريت حاکم و تجديد جلسه رسيدگی، جلسه بعدی حال سؤالی که اينجا مطرح می

در »دادگاه انتظامی قضات آمده است:  13/3/1308مورخ  383شود؟ در اين زمينه در رأی شماره جلسه اول محسوب می

خوانده حق دارد در جلسه اول تقاضايی از محكمه بكند و آن جلسه بواسطه کسالت حاکم محكمه تشكيل نشود مواردی که 

توان برای اين مورد ذکر کرد اين است که کسالت قاضی به اين توجيهی که می  .«شودجلسه بعدی، جلسه اول محسوب می

باشد. پس ضروری است که وقت جلسه از اداره حاکم میشود که از موارد فورس ماژور و خارج دليل سبب تجديد جلسه می

شود. حال اگر حاکم به دليل شرکت در ادارات مختلف مثل شهرداری، فرمانداری و ... قادر به حضور در جلسه نباشد تجديد می

آمده  1/10/59مورخ  1552/7گردد؟ در اين مورد در نظريه مشورتی اداره حقوقی بشماره آيا مجوز تجديد جلسه محسوب می

شايد به نظر برسد که اين نظريه  «شرکت رئيس دادگاه در جلسات خارج از دادگستری محوز تجديد جلسه نيست.»است: 

مشورتی با حكم صادره با دادگاه انتظامی قضات مغاير است اما در توجيه بايد گفت که شرکت حاکم در جلسات خارج از دادگاه 

حاليكه کسالت قاضی خارج از اراده اوست. در نظريه مشورتی، شرکت حاکم را در جلسات خارج از مبتنی بر اراده وی بوده در 

دانيم تغيير وقت دادگاه موجب تجديد جلسه ندانسته اما شايد اين امر سبب تغيير وقت دادرسی گردد و همان طور که می

دهد و بدينوسيله عد از تشكيل جلسه رخ میدهد در حاليكه تجديد جلسه بدادرسی قبل از تشكيل جلسه دادرسی رخ می

 شود. تعارض بين حكم صادره و نظريه مشورتی حل می
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جلسه اول دادرسی، اولين جلسه دادگاه را گويند که موجبات رسيدگی به دعوا در آن فراهم باشد جلسه مذکور تشكيل ب: 

-عريفی جامع برای جلسه اول دادرسی محسوب میشود و مذاکرات طی آن پايان پذيرد. تعريف فوق نسبت به تعريف قبلی، ت

 گردد. 

ای که برای رسيدگی تعيين ای است که در آن دادرسی بعمل آمده باشد. پس اگر در جلسهجلسه اول دادرسی، جلسه ج:

 گرديده، رسيدگی بعمل نيابد پذيرفتن درخواست جديد بعد از آن مانعی نخواهد داشت.  در اين تعريف، معياری که برای

رسيدگی و دادرسی تعيين گرديده اين است که مدافعات و توضيحات استماع گردد و به داليل رسيدگی شود، در اين صورت 

باشد. حال، اگر رسيدگی بعمل نيايد ولو اينكه جلسه تشكيل شود جلسه بعدی جلسه اول اطالق جلسه اول بر آن صحيح می

 شود. محسوب می

ه دادگاه را گويند که موجبات قانونی رسيدگی فراهم باشد. چنانچه با فراهم بودن جلسه اول دادرسی، اولين جلسد: 

رسد زمانی مقدمات، رسيدگی با تراضی طرفين يا علت ديگر تجديد شود جلسه بعدی اولين جلسه نخواهد بود. به نظر می

قاضای تجديد جلسه کنند واال جلسه تجديد نخواهد شد که مذاکرات طرفين خاتمه پيدا کرده باشند و به علت ديگری ت

چنانچه مذاکرات طرفين خاتمه نيافته و ادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شود، جلسه بعدی ادامۀ جلسه اول دادرسی 

 شود. محسوب می

ای است که موجبات رسيدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امكان دفاع در برابر : اولين جلسه دادرسی، اولين جلسههـ

خواست خواهان، با لحاظ تغييرات احتمالی را داشته باشد. پس اگر بعد از تقديم دادخواست و جهت رسيدگی به دعوا داد

 شود. طرفين دعوت شوند اما موجبات قانونی جهت رسيدگی به دعوا فراهم نباشد جلسه تشكيل نمی

تماع دعوی طرفين فراهم باشد. بديهی است ای است که موجبات قانونی طرح و اساولين جلسه دادرسی، آن چنان جلسه و:

گردد. زمانی که بدون در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجديد شود جلسه يا جلسات بعد جلسه اول محسوب نمی

 گردد. اظهار و دفاع يا قبل از ختم توافق، جلسه تجديد شود جلسه بعدی، جلسه اول محسوب می

 است که موجبات قانونی رسيدگی به دعوی فراهم باشد. ایجلسه اول دادرسی، جلسه ز:

شود. به نظر نگارنده، ای تشكيل نمیدر بيشتر تعاريف فوق، موجبات قانونی رسيدگی بايستی فراهم باشد وگرنه جلسه

ل خود را ای است که اصحاب دعوی با لحاظ مهيا بودن ساير موجبات دادرسی، برای اولين بار استدالجلسه اول دادرسی، جلسه
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دهند. اگر بعد از استماع اظهارات خواهان، خوانده اقدام به دفاع در قالب ادعا و دفاع در معرض ديد قضاوت دادرس قرار می

نمايد جلسه اول دادرسی محقق است و اگر خوانده فرصت دفاع را داشته باشد و شروع به دفاع نكند جلسه تشكيل شده جلسه 

اگر خوانده با وصف ابالغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشده و دفاعی بعمل نياورده باشد، در شود. همچنين، اول محسوب می

 صورت تجديد جلسه به جهتی از جهات، جلسه بعدی جلسه اول نخواهد بود. 

 مبحث دوم: ابهامات مربوط به جلسه اول دادرسی 

استفاده شده است. بعنوان مثال، بند الف « دادرسیتا اولين جلسه » در برخی از مواد قانون آيين دادرسی مدنی، از عبارت 

تواند تا اولين جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد خواهان می»قانون آيين دادرسی مدنی، مقرر کرده است:  107ماده 

در »ده است: قانون مذکور، مقرر کر 62ماده  4همچنين بند « کند.کند، در اينصورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می

دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسۀ دادرسی به آن 

اين عبارت دارای ابهام است و مشخص نيست که « ايراد و اعتراض نكرده مگر اين که قانون ترتيب ديگری معين کرده باشد. 

شود يا خير؟ قانونگذار در خصوص اجرای حقوق و تكاليف قائل به سه بعد زمانی اول دادرسی می آيا مهلت زمانی شامل جلسه

 ق. آ. د. م( .  136شده است: گاه تصريح بر اين امر دارد که حقوق و تكاليف بايد در اولين جلسه دادرسی اعمال شوند )ماده 

ق. آ. د. م(. و  143يان جلسه اول دادرسی اعمال شوند )ماده گاهی تصريح بر اين امر دارد که حقوق و تكاليف بايستی تا پا

 ق. آ. د. م(.  107گاهی تصريح دارد که حقوق و تكاليف بايستی تا اولين جلسه دادرسی اعمال شوند )بند الف ماده 

وند و اگر ابهامی وجود ندارد. حقوق و تكاليف بايد در اولين جلسه مطرح بش« در اولين جلسه دادرسی»در خصوص عبارت 

 قبل و بعد از جلسه مطرح شوند قابل اعمال نخواهند بود. 

، مقصود روشن است. بعد زمانی اين عبارت در خصوص اجرای حقوق و «تا پايان جلسه اول دادرسی»در مورد عبارت 

بعد از جلسه اول،  تكاليف قبل از جلسه اول شروع و تا پايان جلسه اول دادرسی ادامه دارد، اما اجرای اين حقوق و تكاليف

 دارای ضمانت اجرای عدم پذيرش است. 

به معنای قبل از جلسه اول « تا»باشد معلوم نيست قيد می« تا اولين جلسه دادرسی»تنها جای ابهام در خصوص عبارت 

جلسه اول دادرسی  دادرسی است يا به معنای تا پايان جلسه اول دادرسی يا اينكه به معنای تا زمان اولين اقدام طرفين دعوا در

 باشد. می
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، شامل زمانی قبل از شروع اولين جلسه دادرسی است ليكن «تا اولين جلسه دادرسی » به نظر نگارنده، اگرچه ظاهر عبارت 

« تا » معموالً اصحاب دعوا و بويژه خوانده، استفاده از حقوق و تكاليف خود را به روز جلسه رسيدگی موکول نمايند، و اگر قيد 

به معنای قبل يا پيش از جلسه اول دادرسی بگيريم با اين توضيح که خواهان بايستی قبل از جلسه اول دادرسی دادخواست را 

گيريم و از طرفی اين نفس روز اول جلسه دادرسی را می« تا اولين جلسه دادرسی»خود را مسترد دارد در اين صورت از عبارت 

اعمال حقوق و تكاليف قبل از « تا اولين جلسه دادرسی » قرار بود هدف قانونگذار از عبارت معنا دارای ايراد است زيرا اوال: اگر 

هدفی را بدنبال « تا اولين جلسه دادرسی » کرد پس قانونگذار با بيان عبارت جلسه اول دادرسی باشد آن را صريحاً بيان می

بگيريم، اين تفسير بر خالف رويه محاکم در « قبل از آن » نای به مع« تا اولين جلسه دادرسی » داشته است. ثانياً: اگر عبارت 

 دادگاهها است. 

، اولين اقدام شخص خواهان در جلسه اول دادرسی باشد همان طور که «تا اولين جلسه دادرسی » اگر منظور از عبارت 

خالف رويه محاکم در دادگاهها است. رسد که برداشت اين تفسير ماند، به نظر میبرخی از حقوقدانان قائل به اين معنا شده

شهر آقای ر. م با وکالت گ. ا دادخواستی بخواسته شعبه اول دادگاه عمومی قائم 84/403بعنوان مثال، در پرونده کالسه 

مطالبه وجه به طرفيت ق. م تقديم کرده بود در جلسه اول دادرسی پس از طرح ايرادات شكلی به دادخواست تقديمی از سوی 

وانده، وکيل خواهان تقاضای استرداد دادخواست تقديمی را کرده بود و دادگاه مبادرت به صدور قرار زير نموده بود: در وکيل خ

خصوص دادخواست گ. ا به وکالت از طرف ر. م بطرفيت ق. م با وکالت ح. ا بخواسته مطالبه يكصد و سی ميليون ريال نظر به 

قانون آيين  105خواست تقديمی خود را مسترد نمود لذا دادگاه مستنداً بند الف ماده اينكه وکيل خواهان در جلسه دادگاه، داد

 نمايد. دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر می

است. در اين جا اين بحث، که آيا غايت داخل مغيا « تا پايان » به معنای « تا اولين جلسه دادرسی » در عبارت « تا » پس 

. مغيا چيزی  است که قانون برای آن غايت قرار داده باشد، به عبارت ديگر حق يا حكمی را گويند که شوداست مطرح می

توانيم از اصل استصحاب باشد يا خير؟ در اين جا میدارای غايت باشد. آيا اولين جلسه دادرسی )غايت( مشمول حكم )مغيا( می

-حقوق و تكاليف را در زمان الحق )اولين جلسه دادرسی( استصحاب می استفاده کنيم زيرا يقين داريم که قبل از اولين جلسه،

اند تا زمانی که دليلی بر انتفای کنيم. لذا اصحاب دعوا با توجه به اينكه قبل از جلسه اول دادرسی دارای حقوق و تكاليفی بوده

د و از طرفی اين نظريه مطابق رويه اين حقوق و تكاليف در جلسه اول مطرح نشود کماکان دارای اين حقوق و تكاليف هستن

 عملی محاکم ما نيز هست. 
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نكرده « تا اولين جلسه دادرسی»در برخی از مواد قانون آيين دادرسی مدنی، قانونگذار نه تنها سعی بر رفع ابهام عبارت 

قانون  219و  217مواد است بلكه به اين ابهام بيشتر افزوده است. در مورد تعرض نسبت اسناد مورد استناد طرف مقابل در 

االمكان تا اولين جلسه دادرسی بعمل آيد. آيين دادرسی مدنی، پيش بينی شده است که تعرض )انكار، ترديد و جعل( بايد حتی

کند و بهتر است قانونگذار صراحتاً مقرر دارد که نسبت به اسنادی که استحكام اين ماده را متزلزل می« االمكانحتی»کلمه 

واست خواهان است، تعرض در اولين جلسه دادرسی و در مورد اسنادی که در جريان رسيدگی، ضميمه پرونده پيوست دادخ

شود تا پايان جلسه اول دادرسی بعدی، تعرض شود و بعد از انقضای اين مواد، تعرض نسبت به اسناد ميسر نباشد. ابهام می

مفاد اين ماده، خواهان مكلف است که در جلسه اول دادرسی، قانون آيين دادرسی مدنی است. طبق  96ديگر در خصوص ماده 

اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است، شخصاً يا توسط نماينده خود به دادگاه ارائه دهد و در 

ار و ترديد خوانده واقع صورت عدم اقدام به اين امر، در صورتی که دادخواست وی مستند به ادله ديگری نباشد و اسناد مورد انك

گردد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسناد خود را شخصا يا توسط وکيل يا نماينده شود، در آن خصوص دادخواست باطل می

خود برای ارائه در دادگاه و مالحظه طرف مقابل بفرستد و اال در صورتی که سند عادی باشد و مورد ترديد يا انكار واقع شود، 

 قانون آيين دادرسی مدنی(.  96شود )ماده داد داليل خارج میسند از ع

وجود دارد اينست که چنانچه خواهان يا خوانده اصل سند عادی استنادی را در دادگاه ارائه ندهند و  96ايرادی که در ماده 

شود. در خواهان ابطال می طرف ديگر نسبت به آن، اظهار ترديد و انكار نمايد، آن سند از عداد داليل خارج و يا دادخواست

توان همزمان نسبت به يك سند، اظهار ترديد و انكار کرد. پس بهتر است صورتيكه ترديد و انكار دو مقوله مختلف هستند و نمی

 قانونگذار همانند قانون سابق از عبارت ترديد يا انكار استفاده کند. 
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 دادرسی برای خواهانبخش دوم: احکام ويژه جلسه اول 
باشد که در جلسات بعدی اين حقوق و تكاليف وجود در جلسه اول دادرسی، خواهان دارای يك سری حقوق و تكاليف می

 شود. ندارد. در اين فصل، ابتدا حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی و سپس تكاليف او در جلسه مذکور بيان می
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 درسی فصل اول: حقوق خواهان در جلسه اول دا

باشد مانند امكان استرداد دادخواست، افزايش خواسته و ... که در زير مورد خواهان در جلسه اول دادرسی دارای حقوقی می

 بررسی قرار گيرد. 

 مبحث اول: استرداد دادخواست 

ن جلسه دادرسی باشد. خواهان حق دارد تا اولييكی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی، امكان استرداد دادخواست می

نمايد. در اين دادخواست تقديمی خود را مسترد نمايد که در اين صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست می

 ق. آ. د. م مقرر شده است:  107زمينه در بند الف ماده 

اه قرار ابطال دادخواست را تواند تا اولين جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، در اين صورت دادگخواهان می»

ای به استرداد دادخواست نشده بود و صرفاً بحث از استرداد دعوا در قانون آيين دادرسی مدنی سابق، اشاره«. نمايدصادر می

-مادامی که دادرسی به مرحله صدور حكم نرسيده مدعی می»داشت: ق. آ. د. م سابق مقرر می 298شده بود. قسمت اول ماده 

شود ... وای خود را مسترد کند در اين صورت به درخواست مدعی عليه، مدعی به تأديه خسارت مدعی عليه محكوم میتواند دع

در حاليكه در قانون فعلی بين استرداد دادخواست و استرداد دعوا تمايز قائل شده است و در صورت استرداد دعوا از طرف «. 

توان از قانون سابق خوانده نكرده است. با توجه به سكوت قانون فعلی، نمی ای به مطالبه خسارت از طرفخواهان هيچ اشاره

ق. آ. د. م فعلی مقرر شده است:  529آيين دادرسی مدنی به عنوان يك مالک جهت مطالبه خسارت استفاده کرد زيرا در ماده 

(، 18الحاقات و اصالحات آن و مواد ) و 1318از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسی مدنی مصوب سال » 

و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير  1373های عمومی و انقالب مصوب ( قانون تشكيل دادگاه31(، )23(، )21(، )19)

توان از قواعد عمومی مسئوليت مدنی برای مطالبه خسارت استفاده کرد چون با وجود اين، در اين موارد می«. گردد ملغی می

تواند با تقديم دادخواست به دادگاه جبران خسارت وارده هايی کرده باشد که میاحتمال دارد خوانده جهت تدارک دفاع، هزينه

 خود را بخواهد. 

 در مورد امكان استرداد دادخواست، نكات زير در خور توجه است: 

ست محدود به موعد معينی است. اين موعد ق. آ. د. م امكان استرداد دادخوا 107طبق ماده الف  رعايت موعد معین:-1

باشد. بنابراين اگر خواهان قصد استرداد دادخواست را دارد بايستی در ظرف زمان تقديم دادخواست تا اولين جلسه دادرسی می

کند که  موعد مقرر اقدام به اين بنمايد ليكن خواهان به استناد بند )ب( ماده مذکور اين حق را دارد که دعوی خود را مسترد
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کند. اين دو به تبع آن، دادخواست تقديمی هم مسترد خواهد شد که در اين صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می

قرار از حيث اثر اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرس يكسان هستند. برخی از حقوقدانان در مقام تفاوت اين دو قرار معتقدند 

خواست، خواهان ملزم به توديع خسارت به خوانده نيست ولی در قرار رد دعوا به درخواست مدعی عليه، که در قرار ابطال داد

 298گردد. منظور اين حقوقدانان ماده ق. آ. د. م می 298مدعی محكوم به تأديه خسارت به نفع مدعی عليه مستنداً به ماده 

انونگذار در صدر اين ماده، در صورت استرداد دعوا از ناحيه مدعی، باشد زيرا همان طور که گفته شد ققانون آ. د. م سابق می

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و  107دانست اما ماده مذکور با تصويب مدعی عليه را مستحق مطالبه خسارت می

 منسوخ شده است.  1379انقالب در امور مدنی در سال 

اند و معتقدند که در اثر استرداد خواست و قرار رد دعوا تفاوتی قايل نشدهبرخی ديگر از حقوقدانان بين قرار ابطال داد

گردد يعنی دعوا مجددًا قابل طرح است و مرور زمان دادخواست يا دعوا، حالت طرفين دعوی به حالت قبل از طرح دعوا برمی

ای که از زمان طرح دعوی ات تأخير تأديهکند و خسارشود و استمرار پيدا میکه با طرح دعوی قطع شده است دوباره برقرار می

 قابل مطالبه است ديگر قابل مطالبه نخواهد بود. 

رسد اگرچه اين دو قرار از جهات مختلف مشابه يكديگرند، ليكن بين اين دو قرار يك تفاوت وجود دارد و آن اين بنظر می

دعوا قابل فرجام نيست. در اين زمينه الزم به ذکر است  باشد ولی قرار ردخواهی میاست که قرار ابطال دادخواست قابل فرجام

ق. آ. د. م آرای دادگاههای بدوی که بعلت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام نيست مگر در  367طبق ماده 

 موارد زير: 

 الف( احکام: 

 .احكامی که خواسته اين بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد. 1

 . احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، فسخ و توليت. 2

 ها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ب( قرارهای زير مشروط به اينکه اصل حکم راجع به آن

 قرار ابطال يا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. -1

 عوا. قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكی از طرفين د -2
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شود در اين ماده، قرار ابطال در صورتی که حكم راجع به آن قابل رسيدگی فرجامی باشد قابل طور که مالحظه میهمان

خواهی نيست. فرض کنيم در دعوايی با خواسته صدور الذکر قابل فرجامخواهی است اما قرار رد دعوا با وجود شرط فوقفرجام

تواند از ديوانعالی کشور ل از جلسه اول، دادخواست تجديدنظرخواهی نكند، میگواهی عدم سازش )طالق(، خواهان قب

درخواست رسيدگی فرجامی نمايد ولی چنانچه بعد از جلسه اول دادرسی، دعوی خود را مسترد کرد و قرار رد دعوی صادر شد، 

 خواهی نكرده باشد. قرار مذکور قابل فرجامخواهی نخواهد بود اگرچه خواهان نسبت به آن قرار، تجديدنظر

تواند دادخواست خود را شود اين است که آيا در جريان جلسه اول دادرسی، خواهان میسؤالی که در اين جا مطرح می

مسترد کند خير؟ همان طور که در فصل اول گفته شد معموالً رويه محاکم آنست که تا پايان جلسه اول دادرسی به خواهان 

نمايند. بعنوان نمونه در پرونده دهند و در اينصورت، مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست میمی امكان استرداد دادخواست را

شهر، آقای ج. ع با وکالت ح. ا. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم 84/1759کالسه 

رد. در جلسه اول دادرسی، وکيل خواهان، خواستۀ موکل را امكان سازش برای اجرای صيغه طالق بطرفيت خانم ف. ن تقديم ک

تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صيغه طالق اعالم کرد. پس از استماع دفاعيات خوانده، خواهان تقاضای 

ج. ع با وکالت  در خصوص دعوای آقای» استرداد دادخواست تقديمی را کرده و دادگاه مبادرت به صدور قرار زير نموده است: 

 25/11/84ح. ا بطرفيت ف. ن به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش نظر به اينكه خواهان بشرح صورت جلسه مورخ 

قانون آيين دادرسی مدنی قرار ابطال  107دادخواست خود را استرداد نموده است عليهذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 

 « شهر. دارد. رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومی قائمم میدادخواست خواهان را صادر و اعال

 رسد: ، رويه عملی دادگاهها از جهات زير مخالف قانون بنظر می107با وجود بند الف ماده 

کار عبثی خواهد بود و اصل بر اين است که « تا اولين جلسه دادرسی » با رويه مذکور، تصريح قانونگذار به عبارت  الف:

بود آن را دهد و اگر منظور قانونگذار امكان استرداد دادخواست تا پايان جلسه اول دادرسی میکار عبثی انجام نمیقانونگذار 

 کرد. صريحاً بيان می

کند و اين عمل اگر موعد استرداد دادخواست را تا پايان جلسه اول دادرسی بدانيم، خوانده دفاعيات خود را مطرح می ب:

 بيند. گردد که خود را در حال شكست مینی محسوب میراه گريزی برای خواها

در اين زمينه، همانطور که برخی حقوقدانان معتقدند قدر متيقن تا اولين جلسه دادرسی، از زمان تقديم دادخواست تا 

شروع  توان جلوتر رفت و گفت که خواهان تا قبل ازباشد. حتی از اين میاولين اقدام شخص در جلسه نخستين دادرسی می
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تواند دادخواست خود را مسترد کند و با شروع جلسه اول و استماع اظهارات طرفين يا يكی از آنها، ديگر اول دادرسی میجلسه 

 تواند دعوی خود را پس بگيرد. امكان استرداد ميسر نيست و خواهان می

 دانند. جلسه اول دادرسی می ولی رويه محاکم، برخالف اين است و بعد زمانی استرداد دادخواست را تا پايان

 استراداد دادخواست به صورت اظهارات شفاهی يا اليحه -2

برخالف تقديم دادخواست که نياز به تشريفات خاصی دارد. استرداد دادخواست تشريفات خاصی ندارد و استرداد ممكن 

کند ليكن اگر خواهان با خود را مسترد می است شفاهی يا کتبی باشد. معموالً خواهان با تقديم اليحه به دادگاه، دادخواست

حضور در دادگاه شفاهًا دادخواست خود را مسترد کند، اظهارات او در صورت مجلس دادگاه قيد و به امضای او و دادرس دادگاه 

بررسی رسد. علت اين امر اين است که در صورت تجديدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست صادره، مرجع باالتر توانايی می

صحت يا سقم استراداد دادخواست را داشته باشد. با درخواست استرداد دادخواست از طرف خواهان در موعد مقرر، دادگاه 

 موظف به قبول آن و صدور قرار ابطال دادخواست است. 

 عدم امکان استرداد هزينه دادرسی توسط خواهان  -3

هايی که متقبل شده قابل استرداد نيست زيرا خواهان با قصد و اراده نهاگر خواهان اقدام به استرداد دادخواست نمايد، هزي

خويش اقدام به استرداد دادخواست نمود و از نتيجه عمل خود متحمل ضرر و زيان گرديده و چه بسا با استرداد دادخواست از 

ل خويش است. پس از صدور قرار ضرر و زيان بيشتری جلوگيری کرده است با استناد به قاعده اقدام خواهان خود مسئول عم

-شود و وضعيت طرفين به حالت قبل از تقديم دادخواست برمیابطال دادخواست، پرونده از جريان رسيدگی دادگاه خارج می

کند. با عنايت گردد. استرداد دادخواست تأثيری در اصل موضوع مورد اختالف نداشته و فقط دادخواست را کان لم يكن می

 قرارها به غير از قرار سقوط دعوا اعتبار امر مختومه را ندارند، طرح دعوی مجدد مانع قانونی ندارد. الزم به ذکر اينكه به اصوالً

حق استرداد دادخواست  بينی کرده است بلكهاست که قانونگذار نه تنها حق استرداد دادخواست را در مرحله بدوی پيش

چنانچه هر يك از طرفين دعوا، »دارد: قانون آيين دادرسی مدنی، مقرر می 363بينی کرده است. ماده تجديدنظر را نيز پيش

با « نمايد.دادخواست در مرحله تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر می

ت در مرحله تجديدنظر را در مرحله توان احكام استرداد دادخواسقانون آيين دادرسی مدنی، می 363وحدت مالک از ماده 

تواند تا اولين جلسه دادرسی، دادخواست واخواهی حكمفرما دانست. با اين وصف واخواه پس از تقديم دادخواست واخواهی می

 نمايد. خود را مسترد کند در اين صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست واخواهی می
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 تغییر خواسته يا دعوا مبحث دوم: افزايش خواسته،

در مبحث پيش ديديم که پس از تقديم دادخواست توسط خواهان، اين احتمال وجود دارد که خواهان با ارزيابی ادله يا 

نحوه طرح دعوا به اين نتيجه برسد که بايستی دادخواست خود را مسترد نموده و دادخواست جديد تقديم کند، اما اين امر 

قانون آ.د.م فعلی راهكار  98گردد. برای جلوگيری از اين موضوع، ماده رداخت هزينه دادرسی مجدد میسبب اطاله دادرسی و پ

تواند خواسته خود را که در دادخواست تصريح کرده در تمام خواهان می»مناسبی ارائه داده است. اين ماده مقرر کرده است: 

واسته يا درخواست در صورتی ممكن است که با دعوای طرح شده مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن يا تغيير دعوا يا خ

مفاد اين ماده در گذشته در « مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعالم کرده باشد.

ه خود را که در دادخواست تواند خواستمدعی می»بينی شده بود: قانون آيين دادرسی مدنی سابق بدين شرح پيش 117ماده 

به آن تصريح کرده است زياد کند و يا نحوه دعوی يا خواسته و يا دادخواست خود را تغيير دهد مشروط بر اينكه منشأ آن 

همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد. تغيير درخواست يا زياد کردن خواسته يا تغيير آن در دعوای عادی در اليحه 

تواند در تمام مراحل دادرسی آيد و نيز مدعی میی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی بعمل مینامه مدعپاسخ

شود که يكی از امتيازات جلسه اول دادرسی برای خواهان، امكان افزايش خواسته، تغيير مالحظه می« خواسته خود را کم کند.

 شود. يك از اين موارد بررسی میباشد که در زير هر دعوا، تغيير خواسته يا درخواست می

 گفتار اول: افزايش خواسته 

باشد. خواسته عبارت است آنچه که خواهان در يكی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی، امكان افزايش خواسته می

فعه يا امور دادخواست قيد نموده و از دادگاه درخواست کرده است. بعبارت ديگر، خواسته عبارت است از چيزی که در مرا

است که خواهان « تعيين خواسته و بهای آن»خواهند. در برگ دادخواست يك ستون مربوط به حسبی، اشخاص از دادگاه می

عالوه بر تعيين خواسته بايستی بهای آن را نيز معين نمايد. خواسته يا بهای آن در ميزان هزينه دادرسی و نيز از حيث قابليت 

گردد که دادگاه واهی رأی صادره از دادگاه بدوی موثر است. از طرفی لزوم تعيين خواسته سبب میتجديدنظرخواهی يا فرجامخ

محدود به رسيدگی در حدود خواسته باشد و نتواند بيش از ميزان خواسته حكم دهد زيرا اين عمل نه تنها تخلف محسوب 

 شود. آيين دادرسی مدنی فعلی می قانون 426ماده  2گردد بلكه از موارد اعاده دادرسی و مشمول بند می

 خواسته بر دو نوع است:
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هرگاه خواسته در عرف، مال باشد و يا اگر نباشد چيزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع خواسته مالی:  -1

 باشد. وصول به مال باشد در اينصورت، خواسته مالی می

است و نه باالصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد ای است که نه مال خواستهخواسته غیرمالی:  -2

 مانند: دعوی نسب.

 باشد:در مورد هر يك از اين دو نوع خواسته و امكان يا عدم امكان افزايش آنها موارد زير قابل ذکر می

 توان به دو قسم تقسيم کرد: خواسته مالی را میخواسته مالی:  -1

جا تعيين بهای خواسته، در واقع م آن در زمان تقديم دادخواست و افزايش، ممكن باشد که در اينای که تقويخواسته -الف

دهد و بعداً تا مانند اينكه شخصی دادخواست خلع يد از دو دانگ ملكی را می به مفهوم مشخص نمودن ارزش ريالی آن است.

شود. با افزايش خواسته، ر خلع يد از شش دانگ ملك میدهد و خواستاپايان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزايش می

 خواهان مكلف است که هزينه مربوط به خواسته افزوده شده را پرداخت نمايد. 

های مالی، تقويم آنها در هنگام تقديم دادخواست و افزايش آن ممكن نيست. مانند اينكه خواسته در برخی خواسته -ب

المثل يك دستگاه اتومبيل باشد که در زمان تقويم دادخواست، تعيين بهای آن مقدور نيست زيرا تعيين خواهان مطالبه اجرت

ای در جلسه اول افزوده گردد، به استناد بند است. لذا اگر چنين خواسته المثل، مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستریاجرت

، خواهان در زمان افزايش 1373قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14

خواسته و صدور حكم دريافت نمايد و بقيه هزينه دادرسی پس از تعيين ريال تمبر الصاق و ابطال می 2000خواسته، مبلغ 

 خواهد شد. 

قانون آيين دادرسی  98در برخی دعاوی غيرمالی، امكان افزايش خواسته با شرايط مذکور در ماده خواسته غیرمالی:  -2

مدنی وجود دارد. بعنوان مثال، اگر در دعوايی خواسته خواهان صدور حكم تمكين باشد، در جلسه اول دادرسی خواهان 

واسته خود را عالوه بر تمكين به حسن معاشرت يا معاضدت در امور زندگی افزايش دهد يا در دعوی به خواسته تواند خمی

 تخليه عين مستاجره، خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته مطالبه اجور معوقه را نيز به خواسته تخليه اضافه نمايد. 
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 ای افزايش خواسته، سه شرط الزم است:قانون آيين دادرسی فعلی، بر 98با درنظر گرفتن ماده 

قانون آيين  141خواسته افزوده شده مربوط به خواسته اولی باشد ممكن است با استفاده از قسمت اخير ماده اوالً: 

دادرسی در امور مدنی، گفته شود که وقتی بين دو خواسته ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصميم در هر يك موثر در 

کما اينكه ديوانعالی کشور در رأی شماره  ديگری باشد.
1317/3/24

37714775
شعب حقوقی در خصوص ارتباط کامل بين دو  

نيازی از انشاء مراد از ارتباط کامل بين دو دعوی اين است که صدور رأی در يكی از آن دو، موجب بی»دعوی مقرر داشته است: 

رسد که در نظر میولی به«. آن دو دعوی موجب اثبات يا رد دعوای ديگر گردد رأی در مورد دعوای ديگر باشد يا اثبات يكی از

قانون آيين دادرسی مدنی(  141بحث افزايش خواسته نياز به ارتباط کامل بين دو خواسته بنحوی که در دعوای تقابل )ماده 

گيرند، لذا ارتباط کامل بدان هم قرار میباشد. در دعوی تقابل چون دو دعوی با دو خواسته متفاوت در مقابل مقرر است، نمی

نيازی از تصميم در ديگری باشد مانند آنكه خواهان در دادخواست الزام به تنظيم معنا است که اخذ تصميم در يكی موجب بی

رت، هر سند رسمی داده و خوانده، دادخواست اعالم بطالن فروشنامه استنادی خواهان را متقابالً تقديم کرده است. در اين صو

توان گفت بين دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد. ليكن در شود و لذا میيك از دو دعوا پذيرفته شود دعوی ديگر مردود اعالم می

رسد نيازی به ارتباط کامل به اين معنا وجود نداشته باشد و همينكه خواسته افزوده شده با مبحث افزايش خواسته، بنظر می

شند کافی است، مثل آنكه در دعوی الزام به تنظيم سند رسمی، خواهان تحويل مبيع را نيز به خواسته خواسته قبلی، مرتبط با

 المثل نيز اضافه شده و مطالبه گردد. قبلی اضافه کند يا در دعوی خلع يد، اجرت

خواسته اولی، بيع است، بين خواسته جديد و خواسته سابق منشأ واحدی وجود داشته باشد. به اين معنا که اگر منشأ ثانیاً: 

ضمان قهری باشد. بنابراين، منشأ دعوی دوم هم همان بيع باشد. اگر منشأ دعوی اولی، ضمان قهری است، منشأ دعوی دوم هم

تواند اگر خواهان به استناد فروشنامه عادی، درخواست الزام فروشنده به تنظيم سند رسمی را نموده باشد، در جلسه اول می

 ا هم اضافه نمايد. تحويل مبيع ر

پذير است و در جلسات بعدی امكان افزايش خواسته برای خواهان افزايش خواسته تا پايان جلسه اول دادرسی امكانثالثاً: 

 وجود ندارد. 
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بعنوان مثال، چنانچه شخصی به موجب دادخواست تقديمی الزام به تنظيم سند رسمی و تحويل يك ملك مسكونی را از 

تواند مطالبه وجه التزامی را که در نتيجه تأخير در انجام تعهد، در قرارداد قيد ، تا پايان جلسه اول دادرسی، میخوانده بخواهد

 شده است مطالبه نمايد. 

، افزايش تعداد دعاوی است يا افزايش خواسته با 98شود اينست که آيا منظور از قيد افزودن در ماده سؤالی که مطرح می

الذکر در مورد ارتباط و وحدت منشأ با دعوای طرح رت افزودن در ماده مذکور و همچنين ذيل ماده فوقتوجه به اطالق عبا

 شود. گيريم که قيد افزودن هم شامل افزايش دعاوی هم شامل افزايش خواسته میشده، نتيجه می

هد، هم مرجع صالح به رسيدگی بر ، خواسته خود را در جلسه اول دادرسی افزايش د98چنانچه خواهان با استفاده از ماده 

خواهی تابع خواسته رأی صادره از لحاظ قابليت تجديدنظرخواهی و فرجامشود و هم اساس خواسته افزايش يافته تعيين می

 باشد. جديد می

 ريال باشد رسيدگی به دعوا در صالحيت شورای حل اختالف است 000/000/50بعنوان مثال، اگر خواسته دعوا کمتر از 

ريال تعيين کرده و در جلسه اول  000/000/5نامه شورای حل اختالف(. حال اگر خواهان خواسته را آيين 7)بند الف ماده 

ريال افزايش دهد، ديگر شورای حل اختالف صالح به  000/000/51خواسته خود را به  98دادرسی با شرايط مذکور در ماده 

 باشد. رسيدگی به اين موضوع نمی

ريال افزايش دهد، پس  000/000/21ريال به  000/000/16اگر خواهان در دادخواست خود، خواسته خود را از از طرفی 

از صدور حكم از سوی دادگاه بدوی، در صورت عدم تجديد نظرخواهی، حكم صادره قابل فرجام در ديوانعالی کشور است )بند 

 قانون آيين دادرسی مدنی(.  367الف ماده 

تواند در نون آيين دادرسی مدنی، خواهان در جلسه اول دادرسی حق افزايش خواسته را دارد بنابراين نمیقا 98طبق ماده 

باشد ولی با اين وجود، در اکثر محاکم می 98اين جلسه، اقدام به افزايش بهای خواسته بكند زيرا اين اقدام، برخالف ماده 

 خواهان و وکيل او وجود دارد.  امكان افزايش بهای خواسته در جلسه اول دادرسی برای

عدد سكه بهار آزادی بعنوان مهريه بوده است که وکيل خواهان بهای  80ای خواسته دعوا، مطالبه بعنوان مثال، در پرونده

ريال تعيين کرده است. در جلسه اول دادرسی، وکيل خوانده به بهای خواسته اعتراض کرد و چون اين  000/100/3خواسته را 

موثر در مرحله بعدی رسيدگی از لحاظ قابليت فرجامخواهی از رأی صادره است، دادگاه بايستی با جلب نظر کارشناس اعتراض 

کرد ليكن وکيل خواهان در جلسه اول ها را تعيين میقانون آيين دادرسی مدنی، قيمت واقعی سكه 63به استناد ماده 
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ريال افزايش داده تا اعتراض خوانده و وکيل وی به بهای خواسته  000/100/20دادرسی، بهای خواسته مطالبه شده را به مبلغ 

به اين اعتراض توجه نمايد. دادگاه نيز اين افزايش در  63موثر در مرحله رسيدگی نباشد و دادگاه مكلف نباشد به استناد ماده 

 ها اقدامی نكرده است.بهای خواسته را پذيرفته و نسبت به تعيين قيمت واقعی سكه

رخالف افزايش خواسته که بايستی در جلسه اول دادرسی صورت پذيرد در کاهش خواسته هيچ قيد زمانی وجود ندارد و ب

خواهان اين حق را دارد که در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند. بسياری از حقوقدانان معتقدند که کاهش خواسته 

گيرد. ليكن با توجه به اطالق ديوان به مفهوم اصطالحی آن صورت نمیفرجامی مجاز نيست زيرا دادرسی در « مرحله»در 

الذکر قانون فوق 494قانون آيين دادرسی مدنی و با استفاده از وحدت مالک ماده  98در ماده « تمام مراحل دادرسی»عبارت 

نعالی کشور در مرحله فرجام، رسد که مرحله فرجامی نيز يكی از مراحل دادرسی است. لذا هر چند رسيدگی در ديوابنظر می

تواند در اين مرحله خواسته خود رسيدگی شكلی است معهذا اين مرحله نيز از مراحل دادرسی محسوب شده پس خواهان می

را کاهش دهد. کاهش خواسته در محدوده رسيدگی دادگاه موثر است و دادگاه موظف است تا حد خواسته ، رسيدگی نمايد. 

کر است اينست که در صورت کاهش خواسته از يكطرف، هزينه دادرسی نسبت به مبلغ کاهش يافته، قابل نكته ديگر که قابل ذ

االصول، به ميزان مصرحه در دادخواست و با تقديم دادخواست بايد پرداخت شود. در استرداد نيست زيرا هزينه دادرسی علی

التفاوت خواسته جديد و خواسته مندرج در خويش به مابهحقيقت خواهان با کم کردن خواسته اقرار ضمنی به عدم استحقاق 

دادخواست نموده است، مگر اينكه دليلی وجود داشته باشد که کم کردن قسمتی از خواسته ناشی از دريافت آن قسمت، پس از 

ده مطالبه و وصول کرد توان آنرا از خواناقامه دعوا باشد. در اينصورت، هزينه دادرسی از دادگستری قابل استرداد نيست ولی می

شد. از طرف کرد، قطعًا نسبت به اين ميزان از خواسته، طرح دعوا نمیچون اگر خوانده قبل از طرح دعوا به تعهد خود عمل می

باشد نه خواسته تعيين شده در دادخواست. خواهی رأی صادره تابع خواسته جديد میديگر، قابليت تجديدنظرخواهی يا فرجام

ريال کاهش دهد، رأی صادره در اين  000/000/3ريال بوده و خواهان خواسته خود را به  000/000/15سته دعوا لذا اگر خوا

 قسمت قطعی خواهد بود. 

شود اين است که در صورت افزايش خواسته از طرف خواهان، آيا بايستی مراتب به اطالع جا مطرح میسؤال که در اين

اگر »در اين خصوص مقرر داشته است:  27/7/1328-1379يوانعالی کشور در رأی شماره خوانده برسد يا خير؟ شعبه چهارم د

در جلسه اول دادرسی، خواسته افزايش يابد و خوانده حاضر نباشد بايد با تجديد جلسه، مراتب به اطالع او برسد و بدون اعالم 

 « مراتب مزبور به خوانده، صدور رأی قانونی نخواهد بود.

 باشد. علت اين امر، رعايت اصل تناظر و حفظ حق دفاع خوانده می رسدنظر میبه
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 گفتار دوم: تغییر خواسته

قانون آيين دادرسی مدنی، خواهان اين حق را دارد که تا پايان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را تغيير  98طبق ماده 

دهد. همانطور که ديديم خواسته عبارت است از چيزی که در مرافعه يا در امور حسبی، اشخاص از دادگاه بخواهند. تغيير 

اصلی مرتبط بوده و دارای منشأ واحد باشد. بعنوان مثال، اگر شخصی به خواسته نيز در صورتی ممكن است که با دعوای 

موجب قراردادی ملتزم به انجام کاری شده باشد و در انجام تعهد قصور نمايد متعهدله اين حق را دارد که الزام متعهد را به 

که اجرای تعهد اصلی مقدور نيست، موجب قرارداد از دادگاه درخواست نمايد. حال اگر بعد از تقديم دادخواست مشخص شود 

تواند تا پايان اولين جلسه دادرسی، خواسته خود را به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغيير دهد. بدين ترتيب متعهدله می

وجود  يابد و منشأ دو خواسته، قراردادی است که ما بين طرفينخواسته الزام به انجام تعهد به الزام به تاديه خسارت تغيير می

 دارد. 

اند مبنی بر اينكه اگر در دادخواست، خواهان ابتدا عين مال را خواسته و بعد قيمت آنرا برخی حقوقدانان مثالی ذکر کرده

شود، لذا در رسد اين مورد تغيير خواسته محسوب نمیشود. ليكن به نظر میبخواهد از مصاديق تغيير خواسته محسوب می

قانون آيين دادرسی مدنی مقرر داشته است:  362ر رابطه با اين موضوع، ماده مرحله تجديدنظر هم اين امر ميسر است. د

مطالبه قيمت  -1شود: ادعای جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زير ادعای جديد محسوب نمی»

ی مورد حكم قرار گرفته محكوم به که عين آن، موضوع رأی بدوی بوده و يا مطالبه عين مالی که قيمت آن در مرحله بدو

 «. است...

بينی شده بود. با استفاده از وحدت مالک رأی قانون آيين دادرسی مدنی سابق پيش 508مفاد اين حكم قباًل در ماده 

توان گفت که در تغيير خواسته يا شعبه چهارم ديوان عالی کشور که در گفتار قبل بيان شد، می 1379-27/7/1328

ه در جلسه اول دادرسی حضور نداشته باشد بايد با تجديد جلسه مراتب به اطالع او برسد و رسيدگی درخواست، اگر خواند

 دادگاه بدون اعالم تغيير خواسته به خوانده صحيح نخواهد بود. 

 گفتار سوم: تغییر درخواست

ست است. درخواست در قانون آيين دادرسی مدنی، تغيير درخوا 98يكی ديگر از حقوق ذکر شده برای خواهان در ماده 

مفهوم اعم مصدر مرخم از درخواستن است که به معنای استدعا کردن و خواهش کردن آماده است. درخواست در اصطالح 

ای که در آن چيزی از مراجع قضايی خواسته شود مانند امور حسبی. الزم نيست که درخواست حتماً عبارت است از نوشته
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صورت کتبی باشد، فرقی طور شفاهی هم صورت گيرد و اگر درخواست بهتواند بهخواست میصورت کتبی باشد بلكه اين دربه

ای که کند به چه شكل و چه فرمی باشد بعبارت ديگر، درخواست برخالف دادخواست نياز به تشريفات خاصی ندارد. نمونهنمی

کند اما خوانده ادعای مالكيت مورد اجاره را  توان ذکر کرد اين است، خواهان دعوای تخليه مطرحبرای تغيير درخواست می

 بنمايد و خواهان بالفاصله دعوی خود را از تخليه به خلع يد تغيير دهد.

شرايطی که در خصوص تغيير خواسته گفته شد در مورد تغيير درخواست نيز صادق است. يعنی تغيير درخواست در 

 بوط بوده و ناشی از يك منشأ باشد. صورتی ممكن است که درخواست جديد با درخواست سابق مر

 گفتار چهارم: تغییر نحوه دعوا

قانون آيين دادرسی مدنی، تغيير  98تواند در اولين جلسه دادرسی، نحوه دعوای خود را تغيير دهد. طبق ماده خواهان می

و سبب دعوی است مانند  گيرد. منظور از نحوه دعوی، اموری همچون جهتنحوه دعوا تا پايان جلسه اول دادرسی صورت می

اينكه خواهان، دادخواست تخليه را به استناد نياز شخصی مطرح کرده باشد اما بعداً آن را به جهت تغيير شغل خوانده، مطرح 

 نمايد.

توان برای تغيير نحوه دعوا ذکر کرد اينست که خواهان دادخواستی به خواسته خلع يد غاصبانه ملكی را نمونه ديگر که می

باشد تخليه خوانده را از ملك به لحاظ اينكه م کند و در جلسه اول دادرسی تحت اين عنوان که خوانده مستأجر او میتقدي

از شعبه چهارم ديوان عالی  28/7/1328-1379مدت اجاره منقضی شده است، بخواهد. با استفاده از وحدت مالک رأی شماره 

 مراتب بايستی در صورت غيبت خوانده، به اطالع او برسد.  توان گفت که در تغيير نحوه دعوا نيزکشور، می

 مبحث سوم: ايرادات 

است. و در آيين دادرسی مدنی، منظور از ايراد، « خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردن»ايراد در لغت به مفهوم 

رأسًا بحكم قانون متوجه شود. عليه و يا اشكاالت مخصوص و منصوص در قانون است که به دعوی، از طرف مدعی يا مدعی

آيد و غالباً از طرف خوانده ابراز اند که ايراد اشكالی است که به ترتيب رسيدگی وارد میبرخی از حقوقدانان در تعريف ايراد گفته

انجام گرفته قابل برد بلكه اقامه دعوی را با شكل و صورتی که شود. خوانده در مقام ايراد، ادعای خواهان را ماهيتاً از بين نمیمی

داند. بنابراين ممكن است ايراد را بعنوان مانع يا سدی برای دادرسی شناخت. برخی ديگر از حقوقدانان در تعريف ادامه نمی

ای که خوانده معموالً در جهت ايجاد مانع موقتی يا دائمی، بر جريان رسيدگی به اند که ايراد عبارت است از وسيلهايراد گفته

گيری مبارزه، در اصل و ماهيت حق مورد ادعا بمنظور بازداشتن موقت يا دائمی خواهان از پيروزی وحه و يا بر شكلدعوای مطر
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تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت قانون آيين دادرسی مدنی مقرر داشته است: در موارد زير خوانده می 84برد. ماده بكار می

 «. دعوا ايراد کند...

 ی تصور کرد که ايراد، حق اختصاصی خوانده است و برای خواهان چنين حقی وجود ندارد. بر اين اساس، نبايست

با توجه به مواد قانون آيين دادرسی مدنی، خواهان از دو جهت حق استناد به ايراد را دارد که اين دو جهت عبارت است از 

 ايراد به سمت خوانده و ايراد رد دادرس. 

 ندهگفتار اول: ايراد به سمت خوا

عنوان وکالت يا قيمومت يا وصايت قانون آيين دادرسی مدنی کنونی، خواهان حق دارد نسبت به کسی که به 85طبق ماده 

قانون آيين دادرسی سابق  199پاسخ دعوا را داده در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد. مفاد اين ماده در ماده 

مدعی »داشت: بكار رفته بود. اين ماده مقرر می« ايراد کند»عبارت « اعتراض نمايد»ژه جای وابينی شده بود و صرفاً بهپيش

عنوان وکالت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد حق دارد نسبت به کسی که به

 «. ايراد کند

 84ماده  5باشد و خوانده نيز طبق بند ين جلسه دادرسی میايراد به سمت از جمله حقوق مشترک خواهان و خوانده در اول

حق ايراد به سمت خواهان را دارد، با اين تفاوت که در صورت پذيرش ايراد به سمت نماينده خواهان، قرار رد دعوا صادر 

 باشد. گردد ولی نتيجه پذيرش ايراد به سمت نماينده خوانده، عدم استماع دفاعيات وی میمی

پذيرش ايراد به سمت خوانده، برخی حقوقدانان معتقدند که دادگاه به دفاعيات شخص فاقد سمت توجهی نكرده در صورت 

 دهد.و بدون آن، دادرسی را ادامه می

بعضی ديگر از حقوقدانان معتقدند که در اينصورت، دادگاه بايد از دفاع شخص فاقد سمت جلوگيری کند يا چنانچه دفاعی 

 ا کان لم يكن تلقی نموده و تصميم خود را بدون لحاظ دفاع چنين شخصی اتخاذ کند.انجام شده باشد آنر

يكی ديگر از حقوقدانان معتقد است که چنانچه سمت نماينده خوانده مورد ايراد قرار گيرد، موضوع از دو حالت خارج 

 نيست: 
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جلسات بعدی، خوانده اصيل دعوت خواهد پرونده آماده صدور حكم نيست، در اين حالت دادرسی ادامه يافته و برای  -1

 شد. 

پرونده آماده صدور حكم است که در اينصورت دو راهكار قابل ارائه است: راهكار اول آنكه چون خوانده اطالعی نداشته  -2

دادگاه  است که سمت نماينده او رد گرديده، فرصت دفاع به او داده شود. راهكار دوم اينكه رد شدن سمت نماينده خوانده برای

ای معرفی نمايد که دارای شرايط قانونی باشد. لذا دادگاه ختم کند، چون وظيفه خوانده است که نمايندهتكليفی ايجاد نمی

 کند.رسيدگی را اعالم و مبادرت به صدور رأی می

بينی خوانده پيشقانون آيين دادرسی مدنی هيچ ضمانت اجرايی در خصوص ايراد به سمت نماينده  85از آنجا که در ماده 

دادگاه قبل از ورود در »قانون آيين دادرسی مدنی استفاده نمود. اين ماده مقرر کرده است:  88توان از ماده نشده است، می

نمايد در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده و ماهيت، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم می

 «د.رسيدگی خواهد نمو

شود که دادگاه در صورت قبول ايراد از ورود قانون آيين دادرسی مدنی استفاده می 88از مفهوم مخالف قسمت اخير ماده 

رسد، در صورتی که اخطاريه به خوانده ابالغ شده باشد در صورت عدم نظر مینمايد. در اينجا بهبه ماهيت دعوی خودداری می

کند و در صورت عدم ابالغ به خوانده، جلسه ک خواهان، حكم بر محكوميت خوانده صادر میحضور وی، دادگاه با توجه به مدار

 شود. جهت ابالغ مجدد تجديد می

ساله مطرح شده باشد  19توان برای ايراد به سمت نماينده خوانده ذکر کرد آنست که دعوايی بطرفيت شخص مثالی که می

شخص مذکور بنمايد. در اين مورد سمت پدر در پرونده، مورد ايراد است زيرا پدر  عنوان ولی قهری اقدام به دفاع ازو پدر به

 باشد. عنوان ولی قهری حق دفاع از فرزند صغير را دارد، در حاليكه شخص مذکور صغير نمیبه

كه سبب ايراد قانون آيين دادرسی مدنی، ايراد و اعتراضات بايد تا پايان جلسه دادرسی به عمل آيد مگر اين 87طبق ماده 

متعاقباً حادث شود. پس مدت ايراد به سمت نماينده خوانده، تا پايان جلسه اول دادرسی است مگر اينكه سبب ايراد بعداً ايجاد 

شده باشد. بعنوان مثال، اگر شخصی در جلسه اول بعنوان اصيل شروع به دفاع کرده و در جلسه بعد شخص ديگری بعنوان 

تواند ايراد نمايد اگر چه اين ايراد در جلسه اول در صورتی که سمت او مشخص نباشد، خواهان می وکيل در جلسه حاضر شود،

ايرادات در »قانون آيين دادرسی مدنی بدين صورت بيان شده بود:  201در گذشته طی ماده  87باشد. مفاد ماده نمی
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های اختصاری در اولين عمل آيد و در دادرسید بهشوای که در پاسخ طرف داده میهای عادی بايد در اولين اليحهدادرسی

 «. جلسه دادرسی، مگر اينكه سبب ايراد بعد حادث شود...

باشد قانون فعلی می« تا پايان جلسه اول دادرسی»در قانون سابق مترادف با عبارت « در اولين جلسه دادرسی»البته عبارت 

د. معموالً قبل از جلسه اول دادرسی، امكان ايراد برای خواهان قابل تصور و از اين لحاظ هيچ تفاوتی بين دو قانون وجود ندار

پردازد معهذا اگر در موردی نماينده خوانده نيست زيرا در جلسه اول دادرسی است که خوانده با نماينده او به دفاع از دعوا می

تواند قبل از جلسه نيز به سمت ته باشد، خواهان میقبل از جلسه اول دادرسی، با تقديم اليحه به دادگاه به دفاع از دعوا پرداخ

شود که ايراد به سمت نماينده خوانده در جلسه اول قانون آيين دادرسی مدنی استفاده می 87او ايراد بگيرد. از اطالق ماده 

ر قابل طرح خواهد دادرسی الزم نيست که بعنوان اولين دفاع مطرح شود بلكه تا وقتی اين جلسه تمام نشده است، ايراد مذکو

قانون آيين دادرسی  90رسد که طبق ماده بود. چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی به سمت خوانده ايراد نكند، بنظر می

مدنی دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصميم کند و با عنايت به اينكه ضمانت اجرای ايراد به سمت 

باشد، در صورت عدم طرح ايراد در جلسه اول، جلسه اول دادرسی بشرحی که گفتيم توقف دادرسی مینماينده خوانده در 

دادگاه بر اساس دفاعيات شخص مذکور رسيدگی نموده و رأی صادر خواهد کرد. از طرفی ايراد به سمت، فقط نسبت به کسی 

طرف خوانده اصلی شرکت نموده است، بنابراين ايراد به عنوان وکالت يا واليت يا قيمومت يا وصايت در دادرسی از است که به

ماده  4باشد. بديهی است اگر دعوا متوجه شخص خوانده نباشد، به استناد بند سمت خود خوانده بعنوان اصيل قابل طرح نمی

 قانون آيين دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.  89و ماده  84

 گفتار دوم: ايراد رد دادرس

قانون آيين  91تواند به آن استناد کند، ايراد رد دادرس است. ماده ديگر از ايراداتی که خواهان همانند خوانده میيكی 

توانند او را دادرس در موارد زير بايد از رسيدگی امتناع نموده و طرفين دعوا نيز می»دارد: دادرسی مدنی، در اين باره مقرر می

 رد کنند:

 ببی تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرسی با يكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. قرابت نسبی يا س -الف

 دادرس قيم يا مخدوم يكی از طرفين باشد و يا يكی از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.  -ب

 دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.  -ج
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 عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد. ر موضوع دعوا اقامه شده بهدادرس سابقًا د -د

بين دادرس و يكی از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوای حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از  -هـ

 تاريخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد. 

قانون آيين  208فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند. مفاد اين ماده قبالً در ماده  دادرس يا همسر يا -و

 تر از قانون سابق است.بينی شده بود با اين تفاوت که قانون فعلی از لحاظ نگارش جامعدادرسی مدنی سابق پيش

دنی، تا پايان جلسه اول دادرسی است مگر اينكه قانون آيين دادرسی م 87مهلت ايراد رد دادرس، با توجه به حكم ماده 

رد دادرس بايد در »شعبه چهارم ديوان عالی کشور مقرر شده است:  824/308سبب ايراد متعاقباً حادث شود. در حكم شماره 

صدور قرار  جلسه اول به عمل آيد مگر اين که ايراد بعداً حادث شود و اگر ايراد رد بعد از انقضای مدت شود دادگاه مكلف به

توان استدالل ديگری هم کرد و گفت که با توجه به اينكه ايراد رد دادرس بعد از ساير ايرادات و ضمانت البته می« نيست.

 باشد. ( آمده است، محدود به زمان معين )تا پايان جلسه اول دادرسی( نمی89و  84اجرای آنها )مواد 

طور شفاهی مطرح شود در ای درنظر گرفته نشده است بنابراين، اگر ايراد بهدر زمينه ايراد رد دادرس در قانون شكل ويژه

شود. پس از طرح ايراد، هرگاه شود و اگر به موجب اليحه بعمل آيد ثبت و پيوست پرونده میصورت جلسه دادگاه نوشته می

اع از رسيدگی صادر و رسيدگی را به دادرس الذکر بايستی قرار امتنقانون فوق 92دادرس جهت رد را احراز نمود به استناد ماده 

يا دادرسان ديگر دادگاه واگذار نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تكميل دادرسان يا ارجاع 

ترين دادگاه به نزديكدارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال می

 نمايد. عرض ارسال میهم

شود اين است که آيا بعد از صدور قرار امتناع از رسيدگی، عدول از آن جايز است يا خير؟ در جا مطرح میسؤالی که در اين

ر قانون آيين بينی نشده است، پس عدول از قرار جايز نيست. دای چنين امری پيشاين زمينه با توجه به اينكه در هيچ ماده

دادرسی مدنی تنها موردی که قاضی مجاز به صدور قرار امتناع از رسيدگی است، همان مورد پذيرش ايراد رد دادرس است و 

تواند در مورد يا موارد ديگری قرار امتناع از رسيدگی صادر نمايد، در غير اينصورت مستنكف غير از موارد رد دادرس، قاضی نمی

توان گفت که با طرح ايراد رد دادرس، قاضی دقت نموده و اگر ايراد را وارد خواهد شد. در اين زمينه میاز احقاق حق محسوب 

قانون آيين دادرسی  3معنی است. البته با توجه به تبصره ماده بداند، قرار امتناع صادر کند در نتيجه عدول از قرار صادره بی

 امتناع از رسيدگی ذکر کرد.  توان مورد ديگری نيز برای صدور قرارمدنی، می
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چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه ديگری جهت رسيدگی »دارد: اين تبصره مقرر می

بينی چنين حقی برای قاضی )با وجود نظارت فقهای شورای نگهبان بر تصويب تمام قوانين( اگر چه پيش«. ارجاع خواهد شد

ونی است، معهذا با وضع کنونی چنانچه قاضی مجتهد، قانون را خالف شرع بداند، قرار امتناع از رسيدگی صادر فاقد توجيه قان

 خواهد کرد. 

 مبحث چهارم: جلب ثالث

قانون آيين دادرسی مدنی به هر يك از طرفين دعوی حق داده است که چنانچه حضور شخص ثالثی را در  135ماده 

داند بايد يم دادخواست او را به دادرسی فرا خواند. برای اين کار، شخصی که حضور ثالث را الزم میدادرسير الزم بداند، با تقد

در جلسه اول دادرسی جهات و داليل خود را بيان کرده و ظرف سه روز از اولين جلسه، دادخواست خود را تقديم کند. اين ماده 

تواند تا پايان جلسه اول دادرسی جهات و داليل را الزم بداند، می هر يك از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی»دارد: مقرر می

خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد چه دعوا در مرحله 

امكان جلب ثالث به دادرسی  بنابراين يكی از احكام ويژه جلسه اول دادرسی برای خواهان،« نخستين باشد يا تجديدنظر.

 باشد. باشد. البته اين حق مخصوص خواهان نيست و خوانده نيز دارای چنين حقی میمی

کنند که رأی صادره در دعوای مطروحه بين آنها بنحوی با معموالً اصحاب دعوا وقتی شخص ثالثی را به دادرسی جلب می

و در آينده اعتبار اين رأی را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث حقوق شخص ثالث ارتباط داشته و احتمال بدهند که ا

نمايد. بعبارت ديگر، با جلب شخص ثالث در دادرسی و محكوم شدن يا تشريك او در حكم محكوميت، از گريز او از دايره اعتبار 

 جنبه تأمينی و احتياطی دارد.گردد. بنابراين، جلب ثالث امر مختومه و استفاده از حربه اعتراض ثالث جلوگيری می

قانون سابق مقرر  274بينی شده بود. ماده قانون سابق پيش 276و  274قانون آيين دادرسی فعلی در مواد  35مفاد ماده 

تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن هر يك از اصحاب دعوی که جلب ثالثی را الزم بداند می»داشت: می

در »داشت: قانون سابق مقرر می 276ماده « د اعم از اينكه دعوی در مرحله نخستين باشد يا پژوهش.شخص را بنماي

های اختصاری هرگاه يكی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد، بايد تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادرسی

کند، کسيكه شخص ثالثی را به دادرسی دعوت می« د.دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بده

 شود مجلوب ثالث نام دارد.جالب ثالث نام دارد و کسيكه به دادرسی جلب می

 گفتار اول: اهداف جلب ثالث

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

35 
 

 طرفين دعوا ممكن است با دو هدف اقدام به جلب ثالث نمايند. اين دو هدف از قرار زير است: 

شود که مستقالً يا همراه با طرف مقابل در برابر جالب محكوم شود. بعنوان مثال، در برخی موارد، ثالث جلب می -1

شخصی به اشتباه بدهی خود را به غير بستانكار ادا نموده و در نتيجه بستانكار واقعی عليه او به خواسته طلب مزبور اقامه دعوا 

 ند تا به استرداد آن محكوم شود. کعنوان ثالث جلب مینمايد و خوانده، گيرنده وجه را در دعوا بهمی

« ب»ملكی را به « الف»جلب ثالث برای تقويت موضع جالب و استفاده از اطالعات موجود نزد ثالث است. بعنوان مثال،  -2

ادعای مالكيت نسبت به ملك مذکور را « ب»متصرف آن شده است. شخص ديگری با اقامه دعوی بطرفيت « ب»فروخته و 

را که در دعوی مطروحه، شخص ثالث محسوب « الف»که خوانده دعوا است، « ب»لع يد او را کرده است. نموده و تقاضای خ

از « الف»خواند تا اوالً: پاسخگوی ادعای مالكيت باشد و ثانياً: در صورت اثبات مالكيت مدعی، شخص شود به دادرسی فرا میمی

 برآيد.« ب»عهده خسارات وارد بر 

 سی جلب ثالثگفتار دوم: آيین دادر

 شود:باشد که در زير بيان میبرای جلب ثالث از سوی خواهان، رعايت تشريفاتی الزم می

قانون آيين دادرسی مدنی، هر يك از اصحاب دعوا بخواهد شخص ثالثی را جلب نمايد، بايد تا پايان جلسه  135طبق ماده 

ه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او بنمايد. اول جهات و داليل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلس

برخی معتقدند که اگر خواهان يا خوانده ظرف سه روز از اولين جلسه دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهد بدون آنكه در 

رعايت مقررات جلسه دادرسی آنرا اظهار کرده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. اما رويه محاکم در خصوص عدم 

شعبه  707+84/540مربوط به جلب ثالث، صدور قرار رد دعوا يا قرار رد دادخواست است. بعنوان مثال، در پرونده کالسه 

شهر، آقای م.ش با وکالت س.ن دادخواستی به خواسته اثبات مالكيت نسبت به سرقفلی يكباب مغازه پنجم دادگاه عمومی قائم

د تقديم کرده است. ادعای خواهان اين بوده است که سرقفلی مغازه مذکور را از آقای ع.ا. خريده و خلع يد از آن به طرفيت ر.

است و چون خوانده بدون دليل متصرف مغازه بوده است تقاضای اثبات مالكيت خود بر مغازه و خلع يد خوانده را نموده است. 

گرفت و در ماهيت دعوا نيز دفاعياتی را بعمل آورده است. وکيل وکيل خوانده مغازه مورد ادعای خواهان نيز طرف دعوا قرار می

خواهان برای پاسخ به دفاعيات وکيل خوانده استمهال نموده است و يك هفته بعد از جلسه اول دادرسی مبادرت به تقديم 

ننده، اين دادخواست جلب ثالث بطرفيت ر.د. و ع.ا نموده است که ضميمه پرونده قبلی شده است. دادگاه رسيدگی ک

در خصوص »کننده، اين دادخواست را نپذيرفته است و در قسمتی از رأی صادره استدالل نموده است: دادخواست رسيدگی
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دعوی س.ن. به وکالت م.ش بطرفيت ر.د. به خواسته اثبات مالكيت سرقفلی يكباب مغازه و خلع يد از آن و دعوی جلب ثالث 

الث... نظر به اينكه بر اساس رأی وحدت رويه م.ش بطرفيت ع.ا و ر.د. بعنوان جلب ث
83/10/1

642
خلع يد فرع بر اثبات مالكيت  

بايست نقل حق مذکور را از نامبرده به خود بدواً در است خواهان دعوی اصلی مقر به خريد ملك و حق مذکور از ع.ا. بوده ... می

باشد... لكن دعوی بطرفيت وی اقامه نگشته ی بطرفيت شخص مذکور مینمود که اين امر فرع بر اقامه دعودادگاه مدلل می

قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد جلب ثالث بلحاظ عدم  89و ماده  84ماده  4نتيجتاً دادگاه بموجب بند 

ردد.. رئيس شعبه پنجم گقانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعالم می 140و  135رعايت مهلت قانونی بموجب ماده 

شود در پرونده مذکور بلحاظ عدم رعايت مهلت قانونی مذکور در طور که مالحظه میهمان«. شهردادگاه عمومی حقوقی قائم

 دادگاه قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر کرده است. 135ماده 

قانون آيين دادرسی مدنی مقرر  137اده شرايط دادخواست جلب ثالث، همانند دادخواست اصلی است. در اين زمينه، م

دادخواست جلب ثالث و رونوشت و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به عالوه يك نسخه باشد و جريان دادرسی »کرده است: 

برخی « در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

شود حتی اگر دادگاه شود که به دعوای اصلی يك جا رسيدگی میادخواست جلب ثالث به دادگاهی داده میمعتقدند، د

صالحيت محلی و ذاتی نداشته باشد. عدم صالحيت محلی مانع رسيدگی نيست ليكن اگر دادگاه صالحيت ذاتی نداشته باشد، 

پرونده اصلی منوط به اتخاذ تصميم در دعوای طاری باشد  کند و در صورتيكه رسيدگی بهپرونده را به مرجع صالح ارسال می

افتد که دادگاه رسد با توجه به ماهيت دعوی جلب ثالث، هيچگاه اتفاق نمیشود. بنظر میرسيدگی به دعوای اصلی متوقف می

لذا ارسال کننده به دعوای اصلی، صالحيت ذاتی برای رسيدگی به دعوای طاری )جلب ثالث( را نداشته باشد. رسيدگی

 باشد. دادخواست جلب ثالث به دادگاه ديگر و توقف دادرسی دعوای اصلی منتفی می

قانون آيين دادرسی مدنی، دادگاه  139زمانی که احراز شود جلب ثالث به منظور تأخير در رسيدگی است، طبق ماده 

« تواندمی»داگانه رسيدگی کند. از قيد تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفكيك نمود و به هر يك جمی

شود که اين امر جنبه تخييری دارد و در اختيار دادگاه است که جداگانه به دعوای جلب ثالث رسيدگی کند يا به استنباط می

ن قانو 136و  135هر دو دعوا تواماً رسيدگی نمايد. طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجديدنظر و واخواهی به تجويز مواد 

آيين دادرسی مدنی جايز است. در مرحله واخواهی چنانچه واخواه بخواهد ضمن واخواهی تقاضای جلب ثالث را بنمايد، بايد دو 

دادخواست تنظيم کند يكی دادخواست واخواهی و يكی دادخواست جلب ثالث و هر دو دادخواست را بايستی توأماً به دفتر 

دارد که در اولين جلسه رسيدگی به اعتراض، جهات و داليل خود را اظهار کرده و  دادگاه تسليم بكند، معترض عليه نيز حق
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ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد. در مرحله تجديدنظر چون معموالً جلسه رسيدگی تعيين 

تجديدنظر خواه دادخواست جلب ثالث را  شود، بهتر است پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر و با تعيين شعبه مربوط،نمی

 به آن دادگاه تسليم نمايد. 

رسيدگی به دعوای جلب ثالث همزمان در جلسه تعيين شده برای دعوای اصلی است مگر اينكه از موقع تقديم دادخواست 

که در اينصورت  تا جلسه دادرسی، مدت تعيين شده، کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد

گردد. دستور دادگاه، وقت جلسه دادرسی تغيير يافته و به اصحاب دعوا ابالغ می قانون آيين دادرسی مدنی، به 138طبق ماده 

باشند و دعوا به تعداد آنها قابل تجزيه نباشد و نكته مهمی که بايد درنظر داشت اينست که وقتی خواندگان دعوا متعدد می

تواند نقص مذکور را با تقديم دادخواست جلب ثالث برطرف همه آنها دادخواست تقديم نكرده باشد، نمی خواهان به طرفيت

تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جديد با رعايت تشريفات قانونی تقديم نمايد. نمايد و در اينصورت خواهان می

توان با دادخواست چه يكی از وراث، طرف دعوا قرار نگرفته باشد نمیبعنوان مثال، در دعوای مطروحه بطرفيت ورقه متوفی چنان

 جلب ثالث، نقص موجود در دادخواست را برطرف کرده و آن وارث را به دادرسی فرا خواند. 

 گفتار سوم: موعد اظهار و تقديم دادخواست جلب ثالث

به منظور جلب ثالث بايستی تا پايان جلسه اول دادرسی، جهات و داليل آن توسط جالب اظهار شود. البته قبل از جلسه 

اول دادرسی نيز ممكن است يكی از طرفين مبادرت به تقديم دادخواست جلب ثالث نمايد. بعنوان مثال، خوانده پس از ابالغ 

آن و اطالع از مفاد دادخواست مبادرت به تقديم دادخواست جلب ثالث نمايد يا  اخطاريه مربوط به جلسه اول دادرسی و ضمايم

آنكه خوانده قبل از جلسه اول مبادرت به تقديم اليحه دفاعيه نموده و خواهان با مالحظه اليحه مذکور حضور شخص ثالثی را 

 الزم دانسته و مبادرت به تقديم دادخواست جلب ثالث نمايد. 

ت و داليل جلب ثالث تا پايان جلسه اول، جالب ثالث بايستی ظرف سه روز بعد از جلسه دادخواست جلب بعد از اظهار جها

شود )ظرف سه روز( بايد مسبوق به اظهار ثالث را بدهد. پس دادخواست جلب ثالثی که بعد از جلسه اول دادرسی داده می

شود و در اين مورد هم مانند ادخواست جلب پذيرفته نمیجهات و داليل جلب در جلسه اول باشد و بدون اظهار جلب ثالث، د

شود قرار رد دعوت صادر خواهد شد. در پايان الزم به ذکر است که بر موردی که دادخواست جلب بعد از سه روز داده می

که جلب  شخص ثالثی»قانون آيين دادرسی مدنی مقرر شده است:  139شود. در ماده مجلوب ثالث، احكام خوانده مترتب می

همچنين در اين خصوص در رأی شماره «. شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است...می
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گردد و اصوالً بعد از شخص ثالث مجلوب عليه محسوب می»شعبه چهارم ديوان عالی کشور آمده است:  237-15/2/1327

 «خوانده اقدام شود.فوت او بايد طبق مقررات مربوط در مورد فوت 

 مبحث پنجم: تعرض به اصالت اسناد

يكی ديگر از احكام ويژه جلسه اول دادرسی برای خواهان، امكان تعرض به اصالت اسناد است و اين مورد نيز همانند جلب 

 پردازيم. ثالث از حقوق مشترک خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی است که در اين مبحث به بررسی آن می

 گفتار اول: طرق تعرض به اصالت اسناد:

 پردازيم. تواند به شكل انكار، ترديد و جعل صورت پذيرد که در ذيل به بررسی اين طرق، میتعرض به اصالت سند می

 انکار -1

او انكار در لغت به معنی امتناع کردن و وا زدن است. در اصطالح آئين دادرسی مدنی، وقتی سندی عليه کسی ابراز شود و 

 216مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند، اين عمل را انكار نامند. در اين زمينه، ماده 

تواند خط يا مهر يا امضاء و يا اثر کسی که عليه او سند غيررسمی ابراز شود می»دارد: قانون آيين دادرسی مدنی فعلی مقرر می

قانون آيين دادرسی  376مفاد اين ماده از ماده «. گردد...خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب میانگشت منتسب به 

کسی که بر عليه او سند »داشت: قانون آيين مدنی سابق در اين زمينه، مقرر می 376مدنی سابق گرفته شده است. ماده 

شود اينست که آيا سؤالی که مطرح می«. منتسب به خود را انكار کند و...تواند خط يا مهر يا امضاء شود میغيررسمی ابراز می

توان سكوت شخصی را که سند عادی عليه او ابراز شده است دال بر صحت سند تعبير کرد يا خير؟ در اين زمينه برخی از می

شود. همانطور که مالحظه یحقوقدانان معتقدند که سكوت در برابر سند، به پذيرش يا شناخت ضمنی اصالت سند تعبير م

 شود با توجه به اين نظريه، سكوت شخص به معنای تاييد اصالت سند است. می

تواند قرينه صحت انتساب برخی ديگر از حقوقدانان معتقدند که سكوت کسی که سند عادی عليه او ابراز شده منحصراً نمی

ا رويه قضايی ما مخالف باشد و محاکم عدم تعرض به سند عادی را رسد که نظر اخير، بنظر میسند به او قرار گيرد. ليكن به

تواند انتساب سند به خود را دانند. بنابراين در انكار، اگر سند ابرازی منتسب به خوانده نباشد، او میقرينه بر اصالت سند می

 شود.مضاء يا مهر يا اثر انگشت بيان میانكار کند. نماد اصالت سند، امضاء آنست و به همين دليل انكار و انتساب با انكار ا

 ترديد -2
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باشد. در اصطالح آيين دادرسی مدنی، کسيكه در دعوی عليه او سند ترديد در لغت به معنای بازپس دادن و رد کردن می

ار شك تواند نسبت به آن از حيث صحت انتساب به صادرکننده آن سند، اظهعادی ابراز شود و سند منتسب بخود او نباشد می

و ترديد کند مانند اينكه سندی عليه خوانده دعوی باستناد اينكه از مورث او صادر شده ابراز شود و وارث نسبت به سند مذکور، 

اليه توسط ترديد کند. بنابراين ترديد عبارت از عدم پذيرش انتساب خط امضاء، مهر يا اثر انگشت سند غيررسمی به منتسب

 ديگری است.

 جعل -3

لغت به معنا دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانيدن، قرار دادن، آفريدن، وضع کردن، ساختن و ايجاد کردن  جعل در

قانون مجازات اسالمی، جعل را چنين  523است. در واقع جعل به معنی ساختن امری است از روی قصد و برخالف واقع. ماده 

يا سند مهر يا امضای اشخاص رسمی يا غيررسمی، خراشيدن يا جعل و ترديد عبارتند از: ساختن نوشته »کند: معرفی می

تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقی يا الصاق 

در ادعای جعل، مدعی «. تقلب کار بردن مهر ديگری بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصدای به نوشته ديگر يا بهنوشته

جعل بايد دليل بياورد و آن را اثبات کند برخالف انكار و ترديد که اثبات اصالت سند بر عهده کسی است که از آن استفاده 

کند. اين تفاوت شكلی بين جعل و انكار و ترديد است. از جهت ديگری نيز بين جعل و انكار تفاوت وجود دارد، در جعل، می

کند که در سند تغيير و تحريفی پذيرد منتهی ادعا میکند، انتساب سند به خود را میای ساختگی بودن سند را میشخص ادع

ای وارد پذيرد يعنی شخص به اصالت سند خدشهصورت پذيرفته است. ليكن در انكار، شخص انتساب سند به خود را نمی

که اين سند، مربوط به او نيست. بعنوان مثال، شخصی با نام خانوادگی دارد داند، منتهی اظهار میکند و آنرا جعلی نمینمی

کند که او صادرکننده سند گيرد، وی با حضور در دادگاه اعالم میو بعنوان صادرکننده سندی طرف دعوا قرار می« حبيبی»

 نيست و شخص ديگری ممكن است با اين نام خانوادگی سند را صادر کرده باشد. 

 عد تعرض به اصالت اسنادگفتار دوم: مو

االمكان اظهار ترديد و انكار نسبت به داليل يا اسناد ارائه شده حتی»دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 217ماده 

کند. ممكن است تصور شود که استحكام اين ماده را متزلزل می« االمكانحتی»کلمه « بايد تا اولين جلسه دادرسی بعمل آيد.

قانون آيين دادرسی مدنی، ادعای  219ار و ترديد در تمام جلسات دادرسی، قابل طرح است و نظر به اينكه طبق ماده ادعای انك

قانون مذکور بعمل آيد، اين ايراد در مورد ادعای جعل نيز  217جعليت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد مطابق ماده 

 قابل طرح است. 
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ی دادگستری رامسر اين مطرح شد که آيا اظهار ترديد يا انكار و ادعای جعليت نسبت به در اين زمينه در نشست قضاي

 377طبق ماده »اسناد ابرازی در هر موقع از جريان دادرسی موثر و قابل استماع است؟ قضات حاضر به اتفاق آرا معتقد بودند: 

سه اول و در دادرسی عادی در اولين اليحه جوابيه به عمل ق.آ.د.م سابق، اظهار ترديد يا انكار بايد در دادرسی اختصاری در جل

تا « االمكانحتی»قانون آيين دادرسی مدنی جديد، اين الزام يا ارائه در اولين جلسه با آوردن لفظ  217آيد ولی در ماده 

مدارک ارائه شده، بايد  قانون مذکور، ادعای جعليت نسبت به اسناد و 219الوصف به استناد ماده ای متزلزل شده و معاندازه

اين قانون با ذکر دليل اقامه شود مگر اينكه دليل جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی يافت شده  217برابر ماده 

دهد. بنابراين اظهار ترديد يا انكار و ادعای جعل بايستی در اولين جلسه باشد، در غير اينصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمی

 « ی به عمل آيد مگر اينكه سبب آن بعداً حادث شود و تشخيص آن در اين خصوص با نظر دادگاه است.دادرس

 

 کميسيون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائيه در پاسخ به سؤال فوق گفته است: 

مل آيد ولی از اگر چه اصل بر اين است که اظهار انكار يا ترديد يا ادعای جعليت بايد تا اولين جلسه رسيدگی بع -3»... 

قانون مزبور چنين مستفاد است که اين موارد در صورتی که بعد از جلسه اول هم مطرح  217در ماده « االمكانحتی»کلمه 

 « شود قابل رسيدگی است.

ق.ج آمده بايد تنها ناظر به مواردی دانست که  217را که در ماده « االمكانحتی»يكی از حقوقدانان معتقد است که عبارت 

سند تا اولين جلسه دادرسی ابراز نشده است. برخی ديگر از حقوقدانان معتقدند که معنای اين عبارت اينست که اظهار ترديد و 

 انكار بايد قبل از جلسه اول و حداکثر در جلسه اول ارائه شود.

فصل اول گفته شد، تا پايان استفاده از عبارت تا اولين جلسه دادرسی است که با توضيحاتی که در  217ايراد ديگر ماده 

 توان نسبت به سند ارائه شده تعرض کرد. اولين جلسه دادرسی می

تواند در جلسه اول دادرسی يا قبل از آن نسبت به اسناد خوانده اظهار انكار يا ترديد نمايد. ولی اگر بنابراين، خواهان می

تواند در اولين جلسه بعدی، نسبت به آن اظهار انكار يا واهان میخوانده بعد از جلسه اول دادرسی، به سند عادی استناد کند، خ

ترديد کند. با اظهار انكار يا ترديد خواهان، بار اثبات دليل بر عهده خوانده است. قايل شدن به اين نظرات با فلسفه وضع مواد 

ض به اصالت سند از مختصات جلسه اول قانون آيين دادرسی مدنی مغايرت دارد و با اين تعبير نيازی نبود که تعر 219و  217

بايد گفت که چنانچه سندی قبل از جلسه اول دادرسی مورد استناد قرار گرفته « االمكانحتی»دادرسی شمرده شود. در تفسير 
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باشد، موعد تعرض به اصالت آن، اولين جلسه دادرسی است ولی چنانچه دادگاه در جريان دادرسی و برای کشف حقيقت با 

توان نسبت به آن سند واجه شد که در جلسات قبلی دادرسی سند مذکور مطرح نبوده است، تا اولين جلسه بعدی میسندی م

 تعرض کرد. 

در مورد ادعای جعل، مدعی جعل بايد دليل بياورد و معموالً دليل جعل، استفاده از نظريه کارشناس رسمی خط يا امضاء يا 

دارد: قانون آيين دادرسی مدنی، مقرر می 226الملل است. در اين زمينه، ماده بينکارشناسان اداره تشخيص هويت يا پليس 

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضاء اثر انگشت يا مهر سند را به کارشناس رسمی يا اداره »

  «.الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد...تشخيص هويت و پليس بين

قانون مذکور، اظهار ترديد يا انكار را شامل اسناد و داليل دانسته است که اين موضوع، محل ايراد است زيرا انكار  217ماده 

 شود. شود و شامل ساير داليل )اقرار، شهادت و سوگند( نمیيا ترديد فقط نسبت به اسناد پذيرفته می

 فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی

باشد مانند ارائه اصول اسناد، حضور در جلسه دادگاه و... که در ذيل به خواهان در جلسه اول دادرسی دارای تكاليفی می

 پردازيم. بررسی آن می

 

 مبحث اول: ارائه اصول اسناد

گاه خواهان مكلف است اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است، در جلسه اول دادرسی در داد

حاضر نمايد. اگر چه قانون تصريح نكرده که اين تكليف بايد در اولين جلسه صورت گيرد و صرفاً اشاره به جلسه دادرسی نموده 

باشد چرا که تقديم دادخواست و ضمائم آن توان دريافت که منظور از اولين جلسه دادرسی میاست اما از فحوای عبارت می

قانون آيين  51ماده  6به همراه خواهد داشت. يكی از ضمائم و شرايط دادخواست طبق بند  بالترديد اولين جلسه دادرسی را

 54و  53دادرسی مدنی، ذکر ادله و وسايلی است که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد و عدم رعايت اين شرط، طبق مواد 

درک مورد استناد خواهان، سند باشد او موظف است شود. بنابراين اگر مقانون اخيرالذکر از موارد نقص دادخواست محسوب می

عالوه يك نسخه، پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايستی خوانا و رونوشت يا تصوير آن را به تعداد خواندگان دعوا به

قانون  96اد، ماده قانون( در زمينه ارائه اصول اسن 60و  57دادرسی مدنی  مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. )مواد آيين
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خواهان بايد اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است در جلسه »دارد: آيين دادرسی مدنی مقرر می

خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسی حاضر دادرسی حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادی را که می

باشند و در صورت عدم انجام اين خواهان و خوانده مكلف به ارائه اصول اسناد خود در جلسه دادگاه می در اين ماده«. نمايد...

بينی شده است که ضمانت اجرای عدم ارائه اصل سند توسط خواهان، در تكليف، ضمانت اجراهای مختلفی برای هر يك پيش

 ذيل بيان خواهد شد. 

 اسناد توسط خواهان گفتار اول: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول

قانون آيين دادرسی مدنی، اگر خواهان اصول اسناد خود را ارائه ننمايد و دادخواست وی مستند به ادله  96طبق ماده 

گردد. بنابراين، ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان، ممكن است صدور ديگری نباشد در آن خصوص باطل می

 شود. . البته برای صدور قرار مذکور، شرايطی الزم است که در گفتار بعدی اين شرايط بيان میقرار ابطال دادخواست باشد

 بينی شده بود:قانون آيين دادرسی مدنی بدين شرح پيش 146قبالً در ماده  96مفاد ماده 

عی عليه نيز بايد مدعی بايد اصول اسنادی که رونوشت آن را ضميمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نمايد. مد»

عليه بايد به خواهد به آن استناد نمايد در جلسه دادرسی حاضر کند، رونوشت اسناد مدعیاصول و رونوشت اسنادی را که می

های مزبور در پرونده بايگانی و نسخه ديگر به طرف تسليم عالوه يك نسخه باشد و يك نسخه از رونوشتعده مدعيان به

ده هرگاه يكی از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است بايد اصول اسناد شود. در مورد اين مامی

عليه استف اصول و رونوشت اسناد را به وکيل يا نماينده خود برای ارائه در دادگاه و مالحظه بفرستد و اال خود را و اگر مدعی

ود و سند عادی باشد، از عداد داليل طرفی که از حضور و فرستادن در صورتی که آن سند مورد ترديد يا انكار طرف واقع ش

عليه به واسطه کمی مدت يا داليل ديگر نتوانسته باشد سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گرديد. در صورتی که مدعی

به صحت دانست، جلسه ديگر  اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخير جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون

 «کند و ديگر تجديد جلسه جايز نيست مگر به تراضی متداعيين.معين می

تر از قانون سابق است زيرا در قانون سابق بر خالف قانون شود قانون کنونی از نظر نگارشی، جامعبنابراين مالحظه می

صرفاً به خروج آن سند از عداد داليل شخص )خواهان و  کنونی، در صورت عدم ارائه اصول اسناد از طرف خواهان و خوانده

 خوانده( اشاره شده بود. 
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 گفتار دوم: موعد ارائه اصول اسناد

باشد و طرفين در اين زمينه، برخی حقوقدانان معتقدند که تكليف ارائه اصل سند استنادی، مختص جلسه اول دادرسی نمی

خود را به همراه داشته باشند. استدالل ايشان اينست که جلسه دادرسی در ماده بايد در تمام جلسات دادرسی، اصول اسناد 

 بصورت مطلق بيان گرديد و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد. 96

قانون آيين دادرسی مدنی اظهار انكار، ترديد يا ادعای جعل نسبت به  219و  217ايراد اين نظر اينست که طبق مفاد ماده 

االمكان تا جلسه مكان تا اولين جلسه بعمل آيد، اين امر دال بر اين است که ارائه اصول اسناد بايد حتیاالاسناد بايد حتی

دادرسی بعمل آيد. اين امر مطابق با رويه محاکم است و تا آنجا که نگارنده با محاکم دادگستری سروکار داشته است دادگاهها 

کنند. بنابراين خواهان دعوا بايستی اصول اسنادی که رونوشت آنها را میاصول اسناد را فقط در جلسه اول دادرسی مطالبه 

ضميمه دادخواست کرده است در جلسه اول دادرسی حاضر نمايد و هرگاه نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، بايد اصل 

حال اگر خواهان در جلسه اول اسناد خود را، توسط وکيل يا نماينده خود برای ارايه در دادگاه و مالحظه طرف بفرستد. 

 دادرسی، اصول اسناد استنادی را ارائه ندهد، بايستی قابل به تفكيك شد:

گاهی اوقات، خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نكرده است ولی خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده است يا  -1

کند، در اين صورت عدم ارائه اصل سند، مشكلی عرضی نمیاگر خوانده حضور دارد، نسبت به اصالت سند استنادی خواهان ت

 نمايد. کند و دادگاه به دعوای مطروحه رسيدگی میايجاد نمی

گاهی، خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نكرده است ولی خوانده نسبت به صحت و اصالت اسناد، تعرض  -2

 کند، در اين صورت دو حالت قابل تصور است: می

در صورتی که سند عادی باشد و در اولين جلسه دادرسی، اصل آن ارائه نشود و متعاقب آن مورد انكار و ترديد طرف  -لفا

داليل ديگر رسيدگی  مقابل قرار گيرد، اگر دادخواست مستند به داليل ديگری نيز باشد، سند مزبور از عداد داليل خارج و به

گردد و با توجه به اينكه صدور ه ادله ديگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر میشود در صورتی که دادخواست مستند بمی

دارد: مقرر می 96تواند تجديد دعوا کند. قسمت اخير ماده شود لذا خواهان میاين قرار، مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی

انچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را و اگر خوانده هرگاه يكی از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چن»... 

است اصل و رونوشت اسناد را به وکيل يا نماينده خود برای ارائه در دادگاه و مالحظه طرف بفرستد واال در صورتی که سند 
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اهان باشد و دادخواست شود و اگر خوعادی باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد داليل او خارج می

 «. گردد...وی مستند به ادله ديگری نباشد در آن خصوص ابطال می

مقرر شده است که اگر خواهان، سند عادی استنادی را به دادگاه ارائه نكرده و خوانده نسبت به  96در قسمت اخير ماده 

گردد. نحوه تنظيم اين رار ابطال دادخواست صادر میآن اظهار انكار و ترديد نمايد و دادخواست مستند به ادله ديگری نباشد ق

ماده مورد ايراد است زيرا امكان صدور قرار ابطال دادخواست را، منوط به اظهار انكار و ترديد از سوی خوانده نموده است، در 

يكديگرند. بنابراين بهتر توان همزمان نسبت به يك سند عادی اظهار انكار و ترديد کرد و اين دو مقوله متمايز از حاليكه نمی

کرد تا حسب مورد، چنانچه سند منتسب به خوانده باشد نسبت به آن اظهار استفاده می« ترديد يا انكار»بود قانونگذار از عبارت 

 انكار و در غير اين صورت ترديد کند.

د و اين سند در جلسه اول قانون آيين دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست خواهان مستند به سند عادی باش 96طبق ماده 

شود و اگر مستند دعوای دادرسی ارائه نشود و خوانده نسبت به آن اظهار انكار يا ترديد نمايد. قرار ابطال دادخواست صادر می

سازد چون در مقابل خواهان، سند رسمی باشد، عدم ارائه اصل آن سند در جلسه اول دادرسی، خواهان را با مشكلی مواجه نمی

قانون آيين دادرسی مدنی، چنانچه  220توان ادعای جعل کرد و در صورت ادعای جعل طبق ماده سمی صرفًا میسند ر

روز از تاريخ ابالغ، اصل سند را به دفتر دادگاه ارائه دهد و اال  10خواهان به استفاده از سند خود باقی باشد، موظف است ظرف 

 سند مذکور از عداد داليل او خارج خواهد شد. 

اگر دادخواست خواهان مستند به سند عادی باشد که اصالت و اعتبار آن سند به اثبات رسيده باشد در اين صورت عدم  -ب

توان ادعای انكار يا ترديد کند چون در مقابل چنين سندی نيز نمیارائه اصل سند در جلسه اول دادرسی، مشكلی ايجاد نمی

اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را داشته، درباره »دارد: ی مقرر میقانون مدن 1291کرد. در اين خصوص، ماده 

 طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 

 اليه تصديق نمايد. اگر طرفی که سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب -1

 «. الواقع امضاء يا مهر کرده است...ب يا ترديد کرده فیهرگاه در محكمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تكذي -2

در مقابل اسناد رسمی يا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انكار و ترديد »دارد: اين قانون در ادامه بيان می 1292ماده 

 «. مسموع نيست...
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ه طبق قوانين ايران در داخل کشور داير های صادره عهده بانكهايی کقانون صدور چك، چك 2الزم به ذکر است طبق ماده 

 2شود و در ماده االجراست. چك يك سند عادی محسوب میشود، همچنين شعب آنها در خارج از کشور اسناد الزمشده يا می

از الذکر، يكی از امتيازات سند رسمی برای چك درنظر گرفته شده است. بنابراين چك صرفًا از جهت قابل اجرا بودن قانون فوق

های باشد و ساير امتيازات سند رسمی در چك وجود ندارد. بنابراين در خصوص چكطريق اداره ثبت، در حكم سند رسمی می

 توان ادعای جعل يا اظهار انكار يا ترديد کرد. صادره از بانكها می

 مبحث دوم : حضور خواهان در جلسه اول دادرسی جهت اخذ توضیح

 باشد:ترتيب زير میخواهان در جلسه دادگاه، بهحضور اصحاب دعوا و از جمله 

توانند شخصًا در جلسه دادرسی حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند يا اينكه اظهارات خود اصحاب دعوا از جمله خواهان می -1

اصحاب دعوا »دارد: قانون آيين دادرسی مدنی فعلی مقرر می 93را طی اليحه به دادگاه اعالم نمايند. در اين خصوص ماده 

 توانند در جلسه دادرسی حضور يافته يا اليحه ارسال نمايند. می

جای خود، وکيل يا نماينده معرفی کنند که حضور اصحاب دعوا و از جمله خواهان برای اقامه دعوا يا دفاع از آن به -2

توانند هر يك از اصحاب دعوا می»کند: یاين قانون بيان م 94تواند اختياری باشد يا الزامی. ماده اصحاب دعوا با وکال می

طی بخشنامه شماره «. جای خود وکيل به دادگاه معرفی نمايند...به
1384/3/7
1/84/2790

و  31نامه اجرايی مواد قوه قضاييه، آيين 

حقوقی و شكايت از مبنی بر لزوم اقامه کليه دعاوی مدنی و  1356ای از قوانين دادگستری مصوب خرداد قانون اصالح پاره 32

قانون برنامه سوم توسعه،  187آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت دکيل دادگستری يا مشاوران حقوقی ماده 

و پيرو بخشنامه قبلی، طی  18/4/84ابالغ گرديد و طرح دعاوی مدنی توسط وکيل در دادگاهها، اجباری شد. ليكن در تاريخ 

اند نامه، استثناء شدهنامه مذکور اصالح و برخی از دعاوی از شمول اين آيينآيين 1ماده  4578/84شماره  بخشنامه ديگری به

توانند شخصاً اين دعاوی را اقامه نمايند؛ از جمله کليه دعاوی مالی که خواسته يا ارزش آن ده ميليون و اشخاص حقيقی می

توانند شخصاً اين ميليون ريال يا کمتر باشد، اشخاص می 50وجه بوده و ريال يا کمتر باشد يا دعاوی که خواسته، مطالبه 

کنند. حضور اصحاب دعوا در جلسه دادگاه از قواعد آمره نيست و عدم حضور آنها مانع رسيدگی نخواهد شد دعاوی را مطرح می

عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا »ارد: ددادرسی مدنی فعلی مقرر می قانون آيين 95مگر اينكه حضور آنها الزامی باشد. ماده 

و يا وکيل آنان در جلسه دادرسی مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم نيست. در موردی که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز 

داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد. همچنين در 
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ورتی که با دعوت قبلی هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ودادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأی صادر کند ص

 « دادخواست ابطال خواهد شد.

عدم حضور هر يك »بينی شده بود: قانونآيين دادرسی مدنی سابق پيش 165مفاد اين ماده در گذشته بدين شرح طی ماده 

سه دادرسی مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم نيست. در موردی که دادگاه محتاج به توضيح از مدعی باشد و از طرفين در جل

عليه هم دادگاه نتواند رأی بدهد نيز ای که برای توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعیمدعی در جلسه

 « شود.دادخواست مدعی ابطال می

ای تعيين گردد. ليكن در شود در ماده مذکور تصريح شده بود که برای اخذ توضيح، بايد جلسهطور که مالحظه میهمان

کنونی، به جلسه که برای توضيح تعيين شده، اشاره نشده است. همچنين در قانون جديد حضور وکيل نيز اضافه شده  95ماده 

 اشاره شده بود. « ویطرفين دع»است در حاليكه قانون قبلی فقط به 

قانون فعلی اطالق دارد و اين اطالق شامل تمام جلسات رسيدگی و از  95الزم به ذکر است که جلسه دادرسی، در ماده 

گردد. ليكن با توجه به اينكه اين ماده در فصل چهارم قانون آيين دادرسی مدنی آمده که بيشتر جمله جلسه اول دادرسی می

رسد که لسه اول دادرسی است و با عنايت به اينكه اصل به عدم تجديد جلسه رسيدگی است، بنظر میمقررات آن مربوط به ج

باشد زيرا با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی و ارائه لزوم حضور خواهان برای توضيح، مختص جلسه اول دادرسی می

له يا عليه او خواهد شد نه صدور قرار ابطال حكمتوضيح پيرامون دعوی خود، عدم حضور او در جلسات بعدی منجر به صدور 

 دادخواست. 

برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد و دادگاه نياز به اخذ توضيح از وی را داشته 

ام در رابطه با اخذ باشد، دادگاه بايد جلسه را تجديد کند و خواهان را برای اخذ توضيح دعوت نمايد. در خصوص نحوه اقد

قانون آيين  95با توجه به ماده »، اين سؤال مطرح شد: 1379توضيح از خواهان در نشست قضايی دادگستری مازندران اسفند 

قضات حاضر در جلسه اظهار « کند؟دادرسی فعلی در صورت نياز به اخذ توضيح از خواهان دادگاه به چه صورت عمل می

لسه رسيدگی تعيين و طرفين را دعوت و در اخطاريه خواهان قيد کند که در جلسه جهت اخذ دادگاه بايد ج»اند: داشته

روز يا يك هفته  5تواند خواهان را ظرف توضيح، حاضر شود و يا اينكه نيازی به تعيين جلسه رسيدگی نيست و دادگاه می

 « جهت اخذ توضيح دعوت نمايد.
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روز يا يك هفته برای اخذ توضيح  5ت از طرفين با دعوت از خواهان ظرف نظر از اينكه تعيين جلسه رسيدگی و دعوصرف

روز يا يك هفته فاقد جايگاه قانونی است. از اينرو، کميسيون تخصصی معاونت  5باشد، دعوت از خواهان ظرف در تعارض می

کاربرد »مذکور اظهار داشته است:  دهد در پاسخ به سؤالآموزشی قوه قضاييه که اين سؤاالت و پاسخها را مورد بررسی قرار می

بازگشت به اين دارد که هر گاه ضرورت اخذ توضيح از خواهان پيش  95در ماده « جلسه تعيين شده»و « دعوت قبلی»جمالت 

آيد مورد، نياز به تعيين جلسه رسيدگی دارد تا طرفين دعوا در جريان چگونگی ضرورت توضيح قرار گيرند و از آثار عدم حضور 

 «مطلع باشند.نيز 

قانون فعلی، در موردی که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه  95به هر حال طبق ماده 

 تعيين شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. 

ه اخذ توضيح داشته باشد، برخی از حقوقدانان معتقدند که چنانچه خواهان و خوانده در جلسه حاضر نشوند و دادگاه نياز ب

تواند بدون اخطار مجدد و تجديد جلسه، قرار ابطال دادخواست را صادر کند. ليكن در جايی که خواهان در جلسه حضور می

ندارد و خوانده حاضر شده ولی دادگاه نتواند با توضيحات خوانده رأی صادر نمايد همانند مورد مذکور دادگاه بدون نياز به 

و تجديد جلسه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. بعنوان مثال، چنانچه زوجه دادخواستی به خواسته صدور اخطار مجدد 

گواهی عدم امكان سازش بطرفيت زوج تقديم نموده باشد ولی جهت صدور گواهی مذکور را ذکر نكرده و در جلسه اول هم 

تواند رأی صادر کند زيرا خواهان ه با توضيحات خوانده )زوج( نمیحاضر نشده باشد. در اينصورت، در جلسه اول دادرسی، دادگا

)زوجه( بايد برای صدور گواهی عدم امكان سازش جهت خاصی )عسر و حرج، ترک نفقه و...( را مطرح و چنانچه آن جهت را 

دم امكان سازش ثابت کرد دادگاه گواهی عدم امكان سازش صادر نمايد. با عدم حضور خواهان و عدم ذکر جهت گواهی ع

 تواند انشاء رأی نمايد و ناگزير قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. دادگاه نمی
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 بخش سوم: احکام ويژه جلسه اول دادرسی برای خوانده
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رای جلسه اول دادرسی، برای خوانده دارای امتيازاتی است که جلسات بعد فاقد اين امتيازات است. خوانده در اين جلسه دا

 شود. باشد. در اين بخش، ابتدا حقوق خوانده و سپس تكاليف او در جلسه مذکور بيان میيك سری حقوق و تكاليف می

 فصل اول: حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی

باشد مانند اعتراض به بهای خواسته، اخذ تأمين، از اتباع بيگانه، طرح خوانده در جلسه اول دادرسی دارای حقوقی می

 گيرد. يرادات و ... که در زير مورد بررسی قرار میا

 مبحث اول: اعتراض به بهای خواسته

از جمله حقوقی که برای خوانده دعوا متصور است، اعتراض به بهای خواسته است. يكی از نكاتی که بايد در دادخواست قيد شود 

دادخواست بايد به زبان فارسی در روی »دارد. قانون آيين دادرسی مدنی فعلی مقرر می 51تعيين خواسته و بهای آن است. ماده 

تعيين خواسته و بهای آن مگر ان که تعيين بها ممكن نبوده و يا  -3و حاوی نكات زير باشد... برگهايی چاپی مخصوص نوشته شده 

کننده به دعوا، قابليت تجديد نظرخواهی و عماًل قابليت تعيين بهای خواسته در نوع مرجع صالح رسيدگی«. خواسته مالی نباشد...

 در اين زمينه توضيح داده خواهد شد. فرجامخواهی رأی و هزينه دادرسی مؤثر است. در صفحات بعد 

 گفتار اول: شرايط اعتراض به بهای خواسته

 شود: برای اينكه به اعتراض خوانده به بهای خواسته ترتيب اثر داده شود، شرايطی الزم است که در ذيل بيان می

 و غيرمالی.  شوند: دعاوی مالیبندی دعاوی بر دو قسم تقسيم میدر يك تقسيممالی بودن خواسته:  -1

هرگاه خواسته در عرف مال باشد و يا اگر نباشد چيزی باشد که مقصود بالذات از نظر خواهان، توقع الف( دعوای مالی: 

 باشد. مانند دعوای اثبات مالكيت، تحويل مبيع و مطالبه ثمن. وصول مال از خواستن آن در بين باشد دعوا، مالی می

دعوايی است که خواسته آن نه مال باشد و نه باالصاله توقع وصول بمال از خواستن آن در بين ب( دعوای غیرمالی: 

 ، در دعاوی غيرمالی نيازی به تعيين بهای خواسته نيست. 51ماده  3باشد، مانند دعوای طالق و نسب. طبق بند 

 شوند:سيم میتعيين بهای خواسته در خصوص اموال است. البته دعاوی مالی نيز به دو دسته تق
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در برخی از اين دعاوی، خواسته و بهای آن يكی است، مانند مطالبه طلب، مطالبه وجه چك يا سفته. در برخی ديگر از اين 

دعاوی، خواسته و بهای آن متفاوت است. مانند اينكه خواسته دعوا تحويل يك واحد آپارتمان يا يك دستگاه اتومبيل باشد که 

 بهای آنرا هم تعيين کرد. بايد عالوه بر خواسته، 

کند که خواسته و بهای آن متفاوت باشد و اال در دعاوی مربوط به مطالبه اعتراض به بهای خواسته زمانی مصداق پيدا می

 وجه، اعتراض به بهای خواسته مفهومی ندارد. 

در دعاوی راجع »دارد: می قانون آيين دادرسی مدنی مقرر 62ماده  4بند اعتراض به بهای خواسته در موعد مقرر:  -2

به اموال، خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسی به آن اعتراض نكرده مگر 

کند که آيا در جلسه ، اين سؤال را مطرح می«تا اولين جلسه دادرسی»عبارت « اينكه قانون ترتيب ديگری معين کرده باشد.

تواند از زمان ابالغ نسخه دوم توان به بهای خواسته، اعتراض کرد؟ قدر متيقن آن است که خوانده میی هم میاول دادرس

دادخواست و ضمايم آن و قبل از تشكيل جلسه اول دادرسی، از طريق تقديم اليحه، اقدام به اعتراض به بهای خواسته نمايد. 

توان به بهای خواسته اعتراض ست که آيا در خالل جلسه اول هم میعبارت تا اولين جلسه دادرسی مبهم است و مشخص ني

کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تا زمان تشكيل جلسه اول دادرسی حق اعتراض وجود دارد و پس از تشكيل، چنين حقی 

در ماهيت دعوی نشده باشد. دانند که دادگاه وارد رسيدگی وجود نخواهد داشت. اينها مهلت طرح ايراد را تا زمانی مسموع می

اند. رويه محاکم نيز تا آنجا که را تا زمان اولين دفاع خوانده قرار داده« تا اولين جلسه دادرسی»برخی ديگر از حقوقدانان مقطع 

 د. شونگارنده با آن سروکار داشته، اينست که در خالل جلسه اول دادرسی به خوانده، اجازه اعتراض به بهای خواسته داده می

دادگاه حقوقی ساری خواسته دعوا الزام به تنظئيم سند رسمی يك واحد آپارتمان مقوم به  1088/86/2در پرونده کالسه 

ريال بود که وکيل خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به تعيين بهای خواسته اعتراض نمود و دادگاه نيز  000/100/3

 خواسته، قرار ارجاع امر کارشناسی صادر کرد. اعتراض را پذيرفته و برای تعيين بهای واقعی 

مگر اينكه قانون، »بينی شده بود صرفًا در ذيل ماده، عبارت قانون آيين دادرسی سابق به همين نحو پيش 87ماده  4بند 

ای در مواردی که تعيين بهای خواسته در ابتد»وجود نداشت بلكه اين عبارت آمده بود: « ترتيب ديگری معين کرده باشد.

اداره « دعوی ممكن نيست، بهای خواسته بيش از يكصد هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجماالً کمتر بودن بها معلوم باشد.

قانون آيين دادرسی  87ماده  4حسب مندرجات بند »مقرر کرده است:  21/1/62-7/4532حقوقی در نظريه مشورتی شماره 

مومی، ايراد به بهای خواسته بايد در اوليه جلسه دادرسی، بعمل آيد و دادگاه با اليحه قانونی دادگاههای ع 27مدنی و ماده 

حدوث اختالف در بهای خواسته و تشخيص تاثير ايراد در صالحيت دادگاه يا قابل تجديدنظر بودن آن قبل از شروع به 
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دی که در جلسات دوم يا سوم بعمل آيد نمايد و ايرارسيدگی رأساً يا با جلب نظر کارشناس در تعيين بهای خواسته اقدام می

 «قابل استماع و بررسی نخواهد بود.

بهای خواسته در قابليت تجديد نظرخواهی رأی موثر بودن اعتراض به بهای خواسته در مراحل بعدی رسیدگی:  -3

 باشد:دنظر میاحكام زير قابل درخواست تجدي»دارد: قانون آيين دادرسی فعلی مقرر می 331صادره موثر است. ماده 

اما ممكن است خواهان، خواسته يا ارزش « در دعاوی مالی که خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد... -الف

کند آن را کمتر تعيين کند تا بدينوسيله رأی صادره قطعی باشد ولی خوانده با اعتراض به بهای خواسته، دادگاه را مجاب می

يين نمايد تا چنانچه بيش از سه ميليون ريال باشد بتواند نسبت به آن، تجديدنظرخواهی کند. بالعكس، که بهای واقعی را تع

ممكن است خواهان بهای خواسته را بيش از سه ميليون ريال تعيين کند تا بتواند در صورت صدور حكم عليه خود، از آن 

د و آن را سه ميليون ريال يا کمتر بداند تا رأی صادره تجديدنظر خواهی کند و خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض کن

 367خواهی رأی موثر نيست. ماده خواهی بهای طبق ظاهر قانون خواسته در قابليت فرجامقطعی باشد. در خصوص فرجام

بل علت درخواست تجديدنظر، قطعيت يافته قاآرای دادگاههای بدوی که به»دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می

 خواهی نيست مگر در موارد زير:فرجام

در ماده مذکور فقط به خواسته دعوا اشاره شده نه «. ريال باشد... 000/000/20احكامی که خواسته آن بيش از مبلغ  -الف

نابراين به بهای آن. بويژه اگر متوجه شود که در بحث تجديدنظرخواهی رأی، قانونگذار به خواسته يا بهای آن اشاره کرده بود. ب

خواهی ندارد. البته ممكن است تصور شود که با توجه به اينكه در بحث بهای خواسته تأثيری در قابليت يا عدم قابليت فرجام

نياز از اشاره به بهای تجديدنظرخواهی، قانونگذار به تفصيل به خواسته و بهای آن اشاره کرد، در بحث فرجامخواهی خود را بی

باشد، اگر توجه به اينكه دو مبحث تجديدنظرخواهی و فرجامخواهی کامالً جدا و متفاوت از يكديگر میخواسته نمود ليكن با 

بود، قانونگذار در مبحث فرجامخواهی نيز همانند تجديدنظرخواهی به آن بهای خواسته نيز در قابليت فرجامخواهی موثر می

دانند. يكی ديگر از حقوقدانان همين نظر را خواهی موثر میه فرجامکرد. برخی از حقوقدانان بهای خواسته را در مرحلاشاره می

قانون آيين دادرسی مدنی تنها از حيث هزينه دادرسی و  61بدين نحو استدالل کرده که تعيين بهای خواسته طبق ماده 

قانون آيين  367اهر ماده نيست. زيرا بنا به ظ 61شود که از اين نظر ايرادی بر ماده تجديدنظرخواهی در دادخواست قيد می

« مراحل بعدی»توان گفت که عبارت باشد. ولی در مقابل میخواهی نمیدادرسی مدنی، احكام مالی غير از وجه نقد قابل فرجام

قانون آيين دادرسی مدنی، نوعی  367شود و عدم ذکر بهای خواسته در ماده ، در واقع فرجام را نيز شامل می63در ماده 

خواهی موثر است. ولی به بنابراين تقويم خواسته هم از جهت امكان تجديدنظرخواهی و هم از جهت امكان فرجامتسامح است. 
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کند. رويه محاکم اين است در صورتيكه بهای خواسته بيش از مبلغ بيست هر حال ظاهر قانون اين استدالل را تاييد نمی

خوانده به  اهی، قابل فرجام است. لذا، اگر خواسته خواهان، الزامميليون ريال باشد، رأی صادره در صورت عدم تجديدنظرخو

ريال تعيين کرده باشد، در صورت صدور حكم  000/000/20تحويل يك قطعه زمين باشد و خواهان خواسته خود را بيش از 

نمايد. در پرونده  خواهیتواند نسبت به رأی مذکور فرجامعليه خوانده و عدم تجديدنظرخواهی وی در مهلت مقرر، وی می

ريال بود  100/000/20يكی از دادگاههای عمومی، خواسته خواهان اثبات مالكيت يك قطعه زمين مقوم به  661/85کالسه 

که در اين پرونده اعتراض به بهای خواسته بدليل عدم تاثير در مراحل بعدی پذيرفته نشد و در صورت صدور حكم عليه خوانده 

خواهی نمايد. با توجه به آنچه گفته شد، تواند نسبت به رأی صادره فرجامی در مهلت مقرر، وی میو عدم تجديدنظرخواهی و

چنانچه خواهان بهای خواسته خود را سه ميليون ريال يا کمتر تعيين کرده باشد و خوانده نسبت به آن اعتراض کند، با توجه 

ی صادره است، بايد به اين اعتراض توجه و ترتيب اثر داد. چنانچه به اينكه اعتراض خوانده موثر در قابليت تجديدنظرخواهی رأ

خواهان بهای خواسته خود را، مبلغی بيش از سه ميليون ريال تا بيست ميليون ريال تعيين کرده باشد، در صورت اعتراض 

خواهی رأی صادره موثر امنمايد چون اين اعتراض در قابليت فرجخوانده به بهای خواسته، دادگاه به اين اعتراض رسيدگی می

 است، اگر چه بنا به ظاهر قانون، نبايد به اين اعتراض توجه شود. 

اگر خواهان بهای خواسته خود را بيش از بيست ميليون ريال تعيين کرد، به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته از اين 

شود چون اگر بهای خواسته بيش از يب اثر داده نمیحيث که خواسته، ارزشی بيش از آنچه خواهان تعيين نموده دارد، ترت

بيست ميليون باشد، رأی صادره هم قابل تجديدنظر است و هم قابل فرجام و با اين وصف، اعتراض خوانده در مراحل بعدی 

در رسيدگی موثر نيست مگر آنكه اعتراض خوانده اين باشد که بهای خواسته کمتر از بيست ميليون ريال ارزش دارد که 

 اينصورت بايد به اعتراض خوانده، رسيدگی کرد.

 گفتار دوم: جهات اهمیت اعتراض به بهای خواسته:

 بهای خواسته و اعتراض به آن از جهات مختلفی به شرح زير موثر است:

 بند اول: تعیین بهای خواسته و اثر آن در نوع مرجع صالح به رسیدگی:

قانون شوراهای حل اختالف صالحيت رسيدگی  11دعوا موثر است . ماده بهای خواسته در مرجع صالح به رسيدگی به 

 ريال افزايش داده است . 000/000/50ريال و در شهر به مبلغ  000/000/20شورا در دعاوی مالی در روستا را به مبلغ 
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ی خواهد بود. با اين بنابراين، اگر دعاوی مذکور بيش از پنجاه ميليون ريال در شهر باشد، در صالحيت دادگاههای عموم

وضعيت، چنانچه خواهان بهای خواسته خود را پنجاه ميليون ريال يا کمتر تعيين کرده و دعوا به شورای حل اختالف ارجاع 

شده است، در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته، بايد به آن توجه کرد زيرا اگر بهای خواسته بيش از پنجاه ميليون ريال 

 ايد در دادگاه رسيدگی شود نه شورا. باشد، پرونده ب

 

 بند دوم: تعیین بهای خواسته و اثر آن در قابلیت تجديدنظرخواهی از رأی:

قانون آيين دادرسی مدنی، احكام زير قابل  331بهای خواسته در قابليت تجديدنظرخواهی از رأی موثر است مطابق ماده 

 332باشد. ماده ه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز میباشد: الف( در دعاوی مالی کدرخواست تجديدنظر می

قرارهای زير قابل تجديدنظر است، در صورتی که حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست »دارد: الذکر مقرر میقانون فوق

رد دعوا يا قرار عدم استماع دعوا  قرار -قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب -تجديدنظر باشد: الف

بنابراين، در دعاوی غير از مطالبه وجه برای قابليت يا عدم «. قرار عدم اهليت يكی از طرفين دعوا -قرار سقوط دعوا د -ج

طور که ذکر شد با توجه به رويه محاکم تعيين قابليت تجديدنظر خواهی رأی صادره بايد به بهای خواسته توجه کرد. همان

 خواهی رأی صادره نيز موثر است. ای خواسته در قابليت يا عدم قابليت فرجامبه

 بند سوم: تعیین بهای خواسته و اثر آن در پرداخت هزينه دادرسی:

قانون نحوه وصول برخی از  3ماده  12گردد. بند هزينه دادرسی بر مبنای بهای خواسته محاسبه و از خواهان وصول می

مرحله  -الف»گردد: هزينه دادرسی به شرح زير تعيين که بر اساس آن تمبر ابطال و الصاق می»دارد: درآمدهای دولت مقرر می

( ريال باشد معادل يك و نيم درصد ارزش خواسته و بيش از 10000000ليون )بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده مي

مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمی  -( ريال، به نسبت مازاد برآن دو درصد ارزش خواسته. ب10000000مبلغ ده ميليون )

در ديوانعالی کشور و موارد اعاده مرحله تجديدنظر  -که بدوًا يا غيابًا صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محكوم به. ج

( ريال باشد سه درصد ارزش 10000000احكامی که محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ) -دادرسی و اعتراض ثالث بر حكم: 

در بعضی از موارد قانونگذار خواهان را مكلف نموده که « محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محكوم به.

قانون مذکور مقرر نموده است که  3ماده  12نای ديگری هزينه دادرسی را پرداخت نمايد. در اين زمينه قسمت اخير بند بر مب

در دعاوی مالی غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صالحيت، ارزش خواسته همان است که خواهان در 
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دادرسی، بايد مطابق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقويم و بر اساس  نمايد. لكن از نظر هزينهدادخواست خود تعيين می

آن هزينه دادرسی پرداخت شود. بعنوان مثال، اگر خواسته خواهان، الزام خوانده به تحويل يك واحد آپارتمان باشد از نقطه نظر 

نظر هزينه دادرسی، بايد مطابق ارزش کند، لكن از صالحيت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعيين می

معامالتی امالک در هر منطقه تقويم و بر مبنای آن، هزينه دادرسی پرداخت گردد. ولی در ساير موارد )دعاوی منقول(، هزينه 

قانون آيين  61دادرسی و قابليت تجديدنظرخواهی از رأی بر اساس بهای خواسته تعيين شده از طرف خواهان است. ماده 

بهای خواسته از نظر هزينه دادرسی و امكان تجديدنظرخواهی همان است که در دادخواست قيد »کند: سی مدنی بيان میدادر

بعنوان مثال، اگر خواسته خواهان، مطالبه دويست سكه بهار «. شده است مگر اينكه قانون ترتيب ديگری معين کرده باشد

شود هی از رأی بر اساس بهای خواسته مذکور در دادخواست وصول میآزادی باشد، هزينه دادرسی و همچنين تجديدنظرخوا

مگر آنكه خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض نمايد که در اينصورت، هزينه دادرسی بر مبنای قيمت واقعی خواسته دريافت 

 شود. می

ا جلب نظر کارشناس، بهای خواسته بعد از اعتراض خوانده به بهای خواسته، دادگاه مكلف است قبل از شروع به رسيدگی ب

در يكی از دادگاههای عمومی مطرح شده بود، خواسته  86/388/1ای که با کالسه را تعيين کند. بعنوان مثال، در پرونده

خواهان آقا خ.ش بطرفيت خوانده آقای ح.ش اثبات مالكيت يك قطعه زمين بوده که وکيل خواهان بهای خواسته خود را 

تعيين کرده است. در جلسه اول دادرسی، وکيل خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض نمود. دادگاه ضمن  ريال 000/100/3

 پذيرش اين اعتراض، با ارجاع امر به کارشناس، نسبت به تعيين بهای خواسته اقدام کرد. 

ن کند و در اين موارد، شود که دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعيياعتراض به بهای خواسته سبب می

پرداخت هزينه کارشناس بعهده خوانده است و از طرف ديگر خوانده بايد توجه نمايد که در صورت صدور حكم عليه او هزينه 

شود خواهی بر اساس بهای تعيين شده کارشناس، از وی وصول خواهد شد. سؤالی که مطرح میتجديدنظرخواهی و فرجام

تواند در جلسه اول دادرسی بهای خواسته خود را افزايش تراض خوانده به بهای خواسته خواهان میاينست که آيا در صورت اع

داده و مبلغی بيش از بيست ميليون ريال تعيين کند تا اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی نباشد و دادگاه به آن اعتراض 

تواند خواسته خود را افزايش دهد نه جلسه اول دادرسی، میقانون آيين دادرسی مدنی، خواهان در  98توجه نكند؟ طبق ماده 

دهند که اين مخالف روح قانون بهای آنرا، ولی در عمل محاکم در جلسه اول به خواهان اجازه افزايش بهای خواسته را هم می

د و خواهان بهای آن را رسد. بعنوان مثال، اگر خواسته خواهان الزام به تنظيم سند رسمی يك واحد آپارتمان باشنظر میبه

ريال تعيين کرده باشد و وکيل خوانده نسبت به بهای آن ايراد نموده و دادگاه اعتراض مطروحه از سوی وکيل  000/100/3
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قانون آيين دادرسی مدنی بهای خواسته  98تواند با استفاده از اختيار مذکور در ماده خوانده را پذيرفته باشد وکيل خواهان می

 ريال افزايش دهد تا بدينوسيله اعتراض وکيل خوانده را مرتفع سازد.  000/100/20غ را به مبل

که در يكی از دادگاههای عمومی مطرح بود خواسته خواهان خانم ن.م بطرفيت آقای  84/1572/4ای با کالسه در پرونده

ريال تعيين کرد در جلسه  000/100/3ج.ب مطالبه پانصد عدد سكه بهار آزادی بود که وکيل خواهان بهای خواسته خود را 

اول دادرسی، وکيل خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض نمود و اعتراض وی اين بود که قطعا ارزش پانصد عدد سكه بهار 

باشد. دادگاه اعتراض مطروحه از سوی وکيل خوانده را پذيرفت منتهی وکيل خواهان با ريال می 000/100/3آزادی بيش از 

ريال افزايش داد تا  000/100/20برای امكان افزايشر خواسته، بهای خواسته را به مبلغ  98از اختيار مذکور در ماده  استفاده

 موجب اعتراض وکيل خوانده مرتفع گردد.

 مبحث دوم: ايرادات  

نده در مقابل اين العمل خواشود و عكسخواهان با اقدام به طرح دعوی بطرفيت خوانده خواستار حقوق خويش از دادگاه می

کند. کند يا اينكه اقدام به طرح ايراد میکند يا سكوت اختيار میواکنش ممكن است متفاوت باشد يا از ماهيت دعوا دفاع می

قانون آيين دادرسی مدنی، بايد اصوالً تا پايان  87باشد که طبق ماده يكی از احكام ويژه جلسه اول دادرسی، طرح ايرادات می

 ادرسی مطرح شود. جلسه اول د

 گفتار اول: مفهوم ايراد 

است. قانون آيين دادرسی مدنی، ايراد را تعريف نكرده « خرده گرفتن، بهانه گرفتن، اعتراض کردن»ايراد در لغت به مفهوم 

ماهيت دعوا و  ايراد عبارت از آن است که مدعی عليه بدون ورود به»اند: است. برخی از حقوقدانان ايراد را اينگونه تعريف کرده

قانون  84اشكالی که بر اين تعريف وارد است اين است که طبق ماده « گيرد.رد ادعا، نسبت به نحوۀ طرح دعوی، اشكال می

آيين دادرسی مدنی، مدعی عليه بايد ضمن پاسخ به ماهيت دعوا ايراد را طرح کند و لزومی ندارد که طرح ايراد، قبل از ورود به 

«. تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند ... در موارد زير خوانده می»دارد: مقرر می 84ماده ماهيت دعوا باشد. 

ای که خوانده معموالً برای ايجاد مانع موقتی يا دائمی بر برخی ديگر از حقوقدانان معتقدند که ايراد عبارت است از وسيله

بارزه در ماهيت حق مورد ادعا، بمنظور جلوگيری از پيروزی موقت يا گيری مجريان رسيدگی به دعوای مطروحه يا بر شكل

گيرد. البته اشكالی که به تعريف فوق وارد است اينست که با طرح ايراد و پذيرش آن از سوی دادگاه، دائمی خواهان بكار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

56 
 

ومه را ندارد، منظور از جلوگيری از پيروزی نمايد نه حكم. از آنجا که قرار اعتبار امر مختدادگاه عموماً مبادرت به صدور قرار می

 تواند مجدداً مبادرت به طرح دعوای بدون ايراد نمايد و در دعوا پيروز هم بشود. دائمی خواهان معلوم نيست زيرا خواهان می

 گفتار دوم: اقسام ايراد و نحوه طرح آن 

دارد: در موارد زير، الذکر مقرر میقانون فوق 84ماده باشد. قانون آيين دادرسی مدنی در مورد ايرادات می 92تا  84مواد 

 تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا، ايراد کند: خوانده می

 .دادگاه صالحيت نداشته باشد. 1

. دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه عم عرض ديگری قبالً اقامه شده و تحت رسيدگی باشد و يا اگر همان 2

 ايی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. دعوا نيست دعو

. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم 3

 ورشكستگی، اهليت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 

 . ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 4

 دگی اقامه دعوی کرده از قبيل وکالت يا واليت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد. . کسی که بعنوان نماين5

. دعوای طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگی شده و نسبت 6

 به آن حكم قطعی صادر شده باشد. 

 قبيل وقف و هبه بدون قبض. . دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از 7

 . مورد دعوا مشروع نباشد. 8

 . دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی يا احتمالی باشد. 9

 . خواهان در دعوای مطروحه، ذينفع نباشد. 10

 « . دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. 11
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دادرس در موارد زير بايد از »دارد: مذکور مقرر میقانون  91به ايرادات فوق، ايراد رد دادرس را هم بايستی افزود. ماده 

قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين  -الفتوانند او را رد کنند: رسيدگی امتناع نموده و طرفين دعوا نيز می

طرفيت مباشر يا  دادرس قيم يا مخدوم يكی از طرفين باشد و يا يكی از -بدادرس با يكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 

دادرس سابقاً در  -ددادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.  -جمتكفل امور دادرس يا همسر او باشد. 

بين دادرس و يكی از طرفين  -هـموضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد. 

فرزند او دعوای حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعی دو سال و يا همسر و يا 

 « دادرس يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. -ونگذشته باشد. 

دات و اعتراضات تا پايان جلسه ايرا»کند: بيان می 87مهلت طرح ايرادات مذکور، تا پايان جلسه اول دادرسی است. ماده 

لذا يكی از احكام ويژه جلسه اول دادرسی، امكان طرح ايراد «. دادرسی به عمل آيد مگر اين که سبب ايراد متعاقباً حادث شود 

د از توان ايراد را مطرح کرد مانند آنكه بعباشد. البته اگر سبب ايراد، بعد از جلسه اول ايجاد شود، در جلسات بعد هم میمی

 84جلسه اول دادرسی دادرس با يكی از اصحاب دعوا قرابت سببی پيدا کند. در ذيل دربارۀ هر يك از ايرادات مذکور در ماده 

 شود: مختصراً توضيح داده می

 .ايراد عدم صالحیت دادگاه 1

باشد. صالحيت میقانون سابق  197ماده  2و  1قانون آيين دادرسی فعلی متضمن موضوعات بندهای  84ماده  1بند 

تواند به دعوا رسيدگی کند. البته اين اختيار، همراه با الزاماتی دادگاه مترادف با اختيار قانونی است که دادگاه بر مبنای آن می

صالحيت  -2صالحيت ذاتی -1باشد. صالحيت بر دو قسم است: است که دادگاه با احراز صالح بودن، ملزم به رسيدگی می

حاکم دادگستری نسبت به محاکم غيردادگستری و صالحيت محاکم اختصاصی دادگستری نسبت به محاکم محلی. صالحيت م

عمومی دادگستری و صالحيت محاکم بدوی نسبت به محاکم تجديدنظر، صالحيت ذاتی است يعنی تخلف از آن پذيرفته 

ه تا پايان جلسه اول دادرسی نسبت به آن الذکر خوانده اين حق را دارد کنيست و در صورت مشاهده هر يك از مصاديق فوق

ايراد نمايد و دادگاه نيز پس از بررسی امر، چنانچه ايراد را قبول کند قرار عدم صالحيت را صادر و پرونده را به مرجع صالح 

اشد و طبق بشود، مقررات مربوط به صالحيت ذاتی از قواعد آمره مینمايد و در غير اينصورت وارد ماهيت دعوا میارسال می

 شود. محسوب می« تذکر»اصول کلی رعايت آن تكليف دادگاه بدوی و حتی مراجع باالتر است و ايراد در حقيقت، نوعی 

 ايراد وجود دعوای مرتبط و ايراد سبق طرح دعوی  -2
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مدنی سابق را  قانون آيين دادرسی 97ماده  3قانون آيين دادرسی فعلی که با تغيير الفاظ، مفاهيم بند  84ماده  2بند 

-دربر دارد، يكی ديگر از حقوق خوانده در اولين جلسه دادرسی را که ايراد سبق طرح دعوی يا به عبارتی ايراد امر مطروحه می

ای از دادگاه ارجاع شده است و بعلت طوالنی بودن کند. گاهی اوقات، خواهان دعوايی را طرح نموده و به شعبهباشد، بيان می

بدون استرداد دادخواست مذکور، دادخواست ديگری با همان خواسته تنظيم و اين بار رسيدگی به دادخواست  اوقات دادرسی و

باشد. گاهی اوقات نيز دعوايی در شود. اين مورد يكی از موارد طرح ايراد امر مطروحه میو دعوا به شعبه ديگری ارجاع می

گرچه موضوع آن با دعوای اول متفاوت است ولی هر دو دعوا ارتباط شود که ادادگاه مطرح شده و متعاقباً دعوايی طرح می

باشد و در پرونده دوم، خواسته کامل دارند. بعنوان مثال، در پرونده اول، خواسته خواهان اثبات مالكيت نسبت به ملكی می

ه وجه اشتراک دو دعوی به باشد. منظور از ارتباط کامل اينست کخواهان بطرفيت همان خوانده او، خلع يد از آن ملك می

 حدی باشد که اگر دو دادگاه، دو تصميم مغاير اتخاذ نمايند، جمع دو حكم و اجرای آنها غيرممكن شود. 

ای در مرحله بدوی مطرح باشد و پرونده ديگر که مرتبط با آن است سؤالی که در اين جا مطرح است اينست که، اگر پرونده

يدگی باشد، تكليف چيست؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که رسيدگی در مرحله بدوی، تا در مرحله تجديدنظر در جريان رس

شود و با صدور حكم از مرحله تجديدنظر قرار رد دعوا از دادگاه بدوی به روشن شدن نتيجه در مرحله تجديدنظر متوقف می

 شود. سبب امر قضاوت شده که بعداً حادث گرديده، صادر می

کند تا در آنجا تحت رسيدگی دانان معتقد است که دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال میيكی ديگر از حقوق

قانون آيين دادرسی فعلی مطابقت دارد. اين ماده  19تر باشد زيرا با مالک ماده رسد نظر اول، منطقیقرار گيرد. به نظر می

ثبات ادعايی باشد که رسيدگی به آن در صالحيت دادگاه ديگری است. هرگاه رسيدگی به دعوايی منوط به ا»دارد: مقرر می

 «. شود ... رسيدگی به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صالحيتدار متوقف می

 . ايراد عدم اهلیت قانونی 3

 شود. ايراد عدم اهليت قانونی، بعنوان يكی از حقوق قابل اعمال در اولين جلسه دادرسی در دو محور بحث می

قانون مدنی، هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولی  598مستفاد از ماده ايراد عدم اهلیت خواهان:  -الف

اعمال اين حقوق منوط به داشتن اهليت قانونی است و چون اقامه دعوی از مصاديق اعمال حق است، لذا خواهان بايستی دارای 

جهات، اهليت نداشته باشد، خوانده اين حق را دارد که در اولين جلسه دادرسی، اهليت قانونی باشد و اگر خواهان به جهتی از 

 دارد: قانون آيين دادرسی فعلی مقرر می 84ماده  3اقدام به ايراد نمايد. بند 
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خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم »

در اين زمينه برخی از حقوقدانان معتقدند، شخصی که به سن بلوغ «. هليت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشدورشكستگی، ا

 تواند پيش از اثبات رشد، اقدام به طرح يا دفاع دعوی مالی خويش در دادگاه نمايد. رسيده است، نمی

است و در صورت عدم طرح چنين ايرادی از طرف خوانده الزم به ذکر است که اهليت خواهان برای اقامه دعوا از قواعد آمره 

ای از دادرسی، دادگاه رأساً اقدام به صدور قرار رد دعوا خواهيم کرد و اگر در و در صورت احراز آن توسط دادرس و در هر مرحله

دليل عدم اهليت خواهان، مانع  کند و با صدور قرار رد دعوی بهاولين جلسه قرار رد ايراد صادر و رسيدگی به دعوا ادامه پيدا می

تواند اقدام به طرح دعوا گردد و با پيدا کردن اهليت، شخص و وکيل وی و قبل از آن، ولی قهری يا قيم وی میموقتی ايجاد می

 کند. 

قانون  86گيرد ماده اين نوع ايراد، توسط خوانده نسبت به اهليت خودش صورت میعدم اهلیت قانونی خوانده:  -ب

تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع در هر صورتی که خوانده اهليت نداشته باشد می»دارد: دادرسی مدنی فعلی مقرر میآيين 

داللت ندارد که اگر خوانده فاقد اهليت در ماهيت دفاع کند، دفاع او پذيرفته خواهد شد؛ بعنوان مثال، چنانچه  86ماده « کند. 

حجور مطرح و خوانده با ارائه مدرک و سند ثابت کند طلب خواهان را پرداخت نموده در دعوای مطالبه وجه بطرفيت شخص م

رسد که اين نيز، حقی خواهان صادر نخواهد شد بلكه قرار عدم اهليت خوانده صادر خواهد شد. به نظر میپرونده حكم بر بی

در ماهيت دعوا، به ذکر عدم اهليت خود مبادرت و  يكی از انواع ايرادات باشد چرا که خوانده اين حق را دارد که بدون دفاع

ايراد نمايد. در اين صورت مانند ساير ايرادات خوانده، دادگاه پس از اتخاذ تصميم در اين خصوص، قرار مبنی بر قبول يا رد ايراد 

سه دادرسی ابراز نكند به نظر گردد. اگر خوانده ايرادات مزبور را در اولين جلکند و در صورت رد ايراد وارد ماهيت میصادر می

باشد، در جلسات پس از رسد که از آنجا که اهليت قانونی برای اقامه دعوی و نيز طرف دعوی واقع شدن از قواعد آمره میمی

قانون آيين دادرسی جديد، مكلف به رسيدگی جدا از  90شود و به استناد ماده اولين جلسه دادرسی نيز از خوانده پذيرفته می

 يت دعوا نيست. ماه

 . ايراد عدم توجه دعوا به شخص خوانده 4

قانون آيين دادرسی مدنی  84ماده  4الزمه ذيحق بودن خواهان، اقامه دعوی بر عليه من عليه الحق است. لذا طبق بند 

د. در صورت طرح ايراد، تواند در اولين جلسه دادرسی، اقدام به طرح ايراد نمايفعلی، اگر دعوی متوجه خوانده نباشد، نامبرده می

دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر شده  1316524 -2179دادگاه بايستی به آن توجه نمايد. در اين زمينه، در رأی شماره 

مدعی عليه که بر توجه دعوی به خود ايراد و دادگاه بدون اينكه قبالً قراری در اين باب داده مبادرت به اصدار حكم » است: 
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نمايد. پس از طرح ايراد در جلسه اول دادرسی، دادگاه در صورت پذيرش، اقدام به صدور قرار رد دعوی می« ت نموده تخلف اس

بنابراين، در دعوای الزام به تنظيم سند رسمی، بايد شخصی که سند رسمی بنام اوست طرف دعوا قرار گيرد و در صورت طرح 

 خواهد شد زيرا دعوا متوجه او نخواهد بود. دعوا عليه کسی غير از اين شخص، قرار رد دعوا صادر 

 . ايراد عدم احراز سمت خواهان 5

در صورتی که شخص به عنوان وکيل يا ولی و يا قيم ديگری اقامه دعوا کرده باشد و در عين حال خوانده به طريقی متوجه 

ه خوانده داده است که نسبت به اين امر ايراد باشد، قانون اين حق را بنامه میشود که اقامه کننده دعوا فاقد وکالتنامه و قيم

بايست از دفاع شخص فاقد سمت جلوگيری نموده و يا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کان نمايد. در اينصورت دادگاه می

فعلی، قانون آيين دادرسی مدنی  59لم يكن تلقی نموده و تصميم خود را بدون لحاظ دفاع چنين شخصی اتخاذ کند. ماده 

شود، رونوشت سندی که مثبت اگر دادخواست توسط ولی، قيم، وکيل و يا نماينده قانونی خواهان تقديم می»دارد: مقرر می

رسد که عدم احراز سمت خواهان، به نظر می« گردد. سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه می

فه خود عمل نكرده و يا عليرغم رفع نقص، خوانده دليل مثبت سمت خواهان را کافی آيد که مدير دفتر به وظيزمانی پيش می

قانون مذکور، اگر دادگاه ايراد را قبول کند قرار رد دعوا را صادر کرده و در صورت رد  89داند. به استناد قسمت اخير ماده نمی

 ايراد به رسيدگی ادامه خواهد داد. 

 . ايراد امر مختومه 6

گردد که حكم با ی اعم از مدنی و کيفری چنانچه در خصوص موضوعی حكم قطعی صادر شود اين اماره ايجاد میدر دادرس

شود، بر همين اساس اين دعوا مجدد حقيقت واقع منطبق است و از آن به عنوان اماره انطباق حكم با حقيقت يا واقع ياد می

رسيدگی و منجر به صدور حكم قطعی گرديده، اصل آن است که  ای ؟؟؟قابل رسيدگی نيست و بعبارت ديگر وقتی پرونده

مقرر شده  84ماده  6باشد. بر همين مبنا، در بند رسيدگی صحيح و منطبق با واقع انجام شده لذا موجبی برای رسيدگی نمی

ده نسبت به آن دعوای طرح شده سابقًا همان اشخاص يا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگی ش»است: 

باشد در صورت عدم الذکر، بدليل اينكه مربوط به نظم عمومی میالزم به ذکر است که ايراد فوق«. حكم قطعی صادر شده باشد 

طرح ايراد توسط خوانده، دادگاه خود موظف است که به آن توجه نموده و رأساً قرار رد دعوا را صادر نمايد. طرح اين ايراد مانع 

تواند به اين ايراد استناد نمايد که دعوای اقامه شده در چند کند. خوانده در صورتی میيدگی به دعوا ايجاد میدائمی در رس

 در سبب.  -در موضوع ج -در اشخاص ب -مورد با دعوای مطروحه بها وحدت داشته باشد. الف
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 . دعوا به فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد 7

بدون قبض بعنوان نمونه دعوای فاقد اثر قانونی ذکر شده است اين مصاديق تمثيلی است نه دو مورد وقف و هبه  7در بند 

تواند قبل از پايان جلسه اول دادرسی به آن ايراد حصری. لذا هر دعوايی که به فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد، خوانده می

نمايد. الزم به ذکر است که پذيرش قرار رد دعوا را صادر می آيين دادرسی مدنی، 89نمايد و دادگاه در صورت قبول، طبق ماده 

 شود. اين ايراد سبب مانع دائمی در رسيدگی به دعوا می

 . مورد دعوا مشروع نباشد 8

ای به اين ايراد نشده بود. علت عدم تصريح آن در قانون سابق، احتماال اين بوده که از شرايط نفع در قانون سابق هيچ اشاره

مطالبه در دادگستری، مشروع بودن آن است. رسيدگی به اين ايراد مستلزم ورود به ماهيت دعوا است که در صورت قابل 

، نوعی دفاع در ماهيت 8و  7رسد که موارد مذکور در بند نمايد. بنظر میپذيرش ايراد دادگاه قرار رد دعوی را صادر می

 صدور قرار. دعواست و مستلزم صدور رأی در ماهيت دعوا است نه 

 . دعوا جزمی نبوده بلکه احتمالی باشد9

اگر دعوای خواهان، جزمی نباشد يعنی بر اساس احتماالت باشد خوانده حق دارد که در اولين جلسه دارسی، نسبت به اين 

صورت پذيرش ايراد، توان نسبت به آن ايراد نمود و در تر باشد، میامر ايراد نمايد. پس هر دعوايی که از يقين و قطع پايين

 نمايد. دادگاه قرار رد دعوی را صادر می

 .خواهان در دعوای مطروحه ذينفع نباشد10

خوانده حق دارد در اولين جلسه دادرسی، در صورتی که خواهان در دعوی مطروحه ذينفع نباشد، ايراد نموده و در صورت 

(. مانند اينكه شخصی که جزء ورثه و طلبكاران متوفی نيست 84ه ماد 10قبول آن، دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد )بند 

 نامه را بكند.از دادگاه درخواست ابطال وصيت

 

 . ايراد اقامه دعوی خارج از موعد قانونی11
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قانون آيين دادرسی مدنی سابق، از ديگر حقوق خوانده در اولين جلسه دادرسی ايراد مرور زمان  197ماده  4حسب بند 

قانون آيين دادرسی سابق، مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون، پس  732و  731فاد از مواد بود. مست

 731شورای نگهبان مواد  27/11/1363مورخ  7257شود. البته طبق نظريه شماره از انقضای آن مدت، دعوت شنيده نمی

شرع تشخيص داده شده است. اما از آنجا که در قوانين ديگر مواردی  قانون سابق به بعد در مورد مرور زمان، مخالف با موازين

شود که در خصوص مرور زمان وجود دارد و شورای نگهبان تاکنون در اين موارد اظهارنظر نكرده است، لذا چنين استدالل می

ز نگفته که کليه قوانين مربوط قانون آيين دادرسی سابق به بعد تصريح کرده و هرگ 731شورای نگهبان در نظريه خود به مواد 

به مرور زمان غير شرعی است. بعنوان مثال، طبق مقرراتی قانون تجارت طرح دعوا بطرفيت ظهرنويسهای سند تجاری بايد 

به بعد قانون تجارت( در صورت طرح دعوا خارج از  268ظرف يكسال يا دو سال از تاريخ اعتراض عدم تاديه باشد، )مواد 

 با ايراد خوانده )ظهرنويس( قرار رد دعوا صادر خواهد شد.  مهلتهای مذکور،

قانون آيين  84قانون اين دادرسی مدنی، واجد اشكال است زيرا طبق صدر ماده  84در مورد نحوه طرح ايرادات، ماده 

مورد برخی  دادرسی مدنی، خوانده موظف است ضمن پاسخ، نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند. اين در حالی است که حداقل در

(، 84ماده  2ايرادات، طرح آن ضمن پاسخ در ماهيت دعوا امری عبث خواهد بود. بعنوان مثال، در مورد ايراد امر مطروحه )بند 

چنانچه دعوا در دادگاه ديگری مطرح رسيدگی باشد و مجدداً خواهان همان دعوا با همان خواسته را مجدداً طرح نموده باشد، 

که در پرونده دوم، عالوه بر طرح ايراد امر مطروحه، در ماهيت دعوا هم دفاع کند دفاعيات او همان  اگر خوانده مكلف شود

شود که خوانده دو بار در ماهيت دعوا دفاعياتی خواهد بود که در پرونده سابق مطرح شده است و نتيجه پذيرش ايراد اين می

ای در پی نخواهد داشت ر جز اتال ف وقت دادگاه و اصحاب دعوا فايدهباشد و اين امدفاع نموده است، دفاعياتی که شبيه هم می

در مورد عدم توجه دعوا به خوانده هم همين وضعيت حاکم است و پاسخ در ماهيت دعوايی که متوجه خوانده نيست، کاری 

 باشد. عبث می

قانون آيين دادرسی مدنی سابق، مقرر  197در قانون آيين دادرسی مدنی سابق، ايرادات به دو دسته تقسيم شده بود. ماده 

 تواند ضمن پاسخ در ماهيت دعوا ايراد کند: در موارد زير مدعی عليه می»کرده بود: 

 وقتی که دادگاه صالحيت ذاتی نداشته باشد.  -1

 در صورتی که دعوی از جهت صالحيت نسبی راجع به دادگاه ديگری است.  -2
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ص در همان دادگاه يا دادگاه ديگری که از حيث درجه با آن دادگاه مساوی است در صورتی که دعوی بين همان اشخا -3

 قبالً اقامه شده و تحت رسيدگی است و يا اگر همان دعوا نيست دعوايی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد. 

 « در صورتی که دعوی، مشمول مرور زمان باشد. -4

تواند بدون آنكه پاسخ مدعی را بدهد ايراد کند در موارد ذيل مدعی عليه می»ود: آن قانون بيان کرده ب 198همچنين ماده 

 اين موارد عبارت است از: 

در صورتی که مدعی اهميت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبيل صغير و غير رسيد و مجنون يا کسی که  -1

 . ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگی باشد

 وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی عليه نباشد.  -2

 هرگاه کسی که به عنوان نمايندگی اقامه دعوی کرده از قبيل وکالت يا واليت يا قيمومت سمت او محرز نباشد.  -3

وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بين اشخاص يا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند رسيدگی و نسبت به  -4

 « حكم قطعی صادر شده باشد. آن

 

 

 

 گفتار سوم: موعد طرح ايرادات و ضمانت اجرای آن

ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان »دارد: قانون آيين دادرسی مدنی فعلی مقرر می 87در زمينه موعد طرح ايرادات، ماده 

تی که سبب ايراد بعد از جلسه اول، حادث در صور« جلسه اول دادرسی بعمل آيد مگر آنكه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

ای تشكيل نشود، خوانده در اولين اقدام بايد شود، ايراد بايد در اولين جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه

دعوا گردد، ايراد را به استحضار دادگاه برساند. بعنوان مثال، اگر بعد از جلسه اول دادرسی دادرس قيم يا مخدوم يكی از اصحاب 

تواند ايراد رد دادرس را مطرح کند و در صورت پذيرش ايراد، دادرس قرار امتناع از رسيدگی را در اين صورت طرف مقابل می
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شود اينست که اگر ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسی، مطرح نشود چه ضمانت اجرايی نمايد: سئوالی که مطرح میصادر می

 دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 90ين سئوال ماده وجود دارد؟ در پاسخ به ا

هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسی اعالم نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأی »

مطروحه را صادر  ممكن است با توجه به اين ماده تصور شود که دادگاه ضمن صدور حكم در ماهيت دعوا، قرار رد ايراد« دهد.

باشد. بعنوان مثال اگر در جلسه کند در حاليكه در برخی موارد با اينكه ايراد بعد از جلسه اول طرح شده ولی قابل رد نمیمی

تواند در ماهيت دعوا حكم صادر دوم دادرسی، خوانده ايراد عدم صالحيت دادرسی را مطرح نمايد. در اين صورت دادگاه نمی

 نمايد. 

قوقدانان معتقدند ايرادات را بايد به دو دسته تقسيم کرد: برخی از آنها مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد مربوط به اکثر ح

آنها جنبه آمره دارد مانند ايراد عدم صالحيت ذاتی دادگاه. برخی از ايرادات مربوط به نظم عمومی نيست و قواعد مربوط به آنها 

مورد ايرادات دسته اول، در صورت طرح آنها بعد از جلسه اول نيز دادگاه بايد به ايراد توجه  جنبه تكميلی و تخييری دارد. در

قانون آيين  90کند ولی در مورد ايرادات دسته دوم، در صورت عدم اعالم ايراد در جلسه اول دادرسی، دادگاه به استناد ماده 

ت دعوا در مورد ايراد مطروحه نيز اتخاذ تصميم نموده و قانون سابق(، ضمن صدور حكم در ماهي 207دادرسی مدنی )ماده 

 نمايد.مردود بودن ايراد بعلت عدم وجود سبب يا طرح آن در خارج از موعد را اعالم می

دانند. قانون آيين دادرسی مدنی را آمره می 84الزم به ذکر است که حقوقدانان مذکور، بسياری از ايرادات مندرج در ماده 

برخی از حقوقدانان، ايراد عدم صالحيت ذاتی دادگاه، عدم اهليت خواهان برای اقامه دعوا، عدم توجه ادعا به  بعنوان نمونه

خوانده و اعتبار امر مختومه مربوط به نظم عمومی هستند و قواعد مربوط به آنها جنبه آمره دارد. لذا در تمام جلسات دادرسی، 

نمايد. برخی از بدون صدور حكم در ماهيت دعوا دربارۀ اين ايرادات اتخاذ تصميم می اگر دادگاه متوجه يكی از اين ايرادات شده

اگر چه جنبه امره ندارد ليكن دادگاه معموالً در زمان ارجاع دادخواست يا در جلسه اوّل دادرسی، به  84ايرادات مذکور در ماده 

يت دعوا شده و چنانچه اين ايرادات بعد از جلسه اوّل آنها توجه نموده و در صورت فراهم بودن موجبات رسيدگی، وارد ماه

کند. ايرادات عدم صالحيت دادرسی مطرح گردند، دادگاه هنگام انشاء حكم در ماهيت دعوا قرار ردّ ايراد مطروحه را صادر می

ا، ذينفع نبودن محلی دادگاه، عدم احراز سمت کسيكه بعنوان نماينده از سوی خواهان اقامه دعوی کرده، جزمی نبودن دعو

باشد. بديهی است تا وقتی که خواسته خواهان منجز نباشد، در خواهان و طرح دعوا در خارج از موعد قانونی از اين دسته می

دعوی مطروحه خواهان متوجه خوانده نباشد دادگاه وارد ماهيت دعوا نخواهد شد، ورود در ماهيت دعوا مستلزم وجود شرايط 

باشد و طرح آنها بعد رادات مذکور در جلسه اوّل دادرسی، نوعی تذکر به دادگاه برای توجه به موضوع میمذکور است لذا طرح اي
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از جلسه اوّل دادرسی، قابليت استماع نخواهد داشت. در مورد برخی ايرادات نيز، اگر بعد از جلسه اوّل دادرسی مطرح گردند، 

دهد. بعنوان مثال، اگر م در ماهيت بنحوی پاسخ ايرادات مذکور را میدادگاه هنگام صدور حكم در ماهيت دعوا با انشاء حك

( و بعد از ورود دادگاه در ماهيت دعوا اين 84ماده  9و  7دعوا، اثر قانونی نداشته باشد يا مورد دعوا مشروع نباشد )بندهای 

م به محكوميت خوانده و در صورت ايرادات مطرح گردد، دادگاه در زمان صدور حكم، در صورت عدم پذيرش اين ايرادات حك

 منتفی خواهد بود. 89کند و صدور قرار ردّ دعوا به استناد ماده پذيرش، حكم به بطالن دعوا صادر می

 دعوای تقابل: -مبحث سوم

تا  141يكی ديگر از احكام ويژه جلسه اول دادرسی برای خوانده، امكان اقامه دعوای تقابل است. احكام اين موضوع در مواد 

 قانون آيين دادرسی مدنی مقرر گرديده است.  143

 گفتار اول: مفهوم دعوای تقابل 

مقابل ادعای خواهان طرح دعوی نمايد و اگر اند که خوانده حق دارد در برخی از حقوقدانان در تعريف دعوای تقابل گفته

دعوی خوانده با دعوای اصلی ناشی از يك منشأ و يا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای جديد را دعوای متقابل 

ن اضافه قانون آيين دادرسی مدنی آمده است و مفهوم جديدی به آ 141گويند. اين تعريف دقيقاً، تعريفی است که در ماده می

تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايی در صورتی که با خوانده می»دارد: کند. اين ماده مقرر مینمی

برخی «. شود...دعوای اصلی ناشی از يك منشا بوده يا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل ناميده شده و تواما رسيدگی می

کند بمنظور پاسخگويی به اند دعوای تقابل، دعوايی است که خوانده در مقابل خواهان اقامه مین دعوا گفتهديگر در تعريف اي

دعوای تقابل يكی از دعاوی طاری است که الزاماً از  آن يا عالوه بر پاسخگويی، الزام خواهان به پرداخت چيزی و يا انجام کاری.

-خالف دعوای اضافی يا ضميمه که از طرف خواهان، بطرفيت خوانده اقامه میشود برطرف خوانده بطرفيت خواهان اقامه می

 گردد.

توان گفت يكی از دعاوی طاری که از سوی خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسی و به موجب دادخواست، به نتيجتاً می

 نام دارد. شود دعوای تقابل شرط داشتن اتحاد منشأ و يا ارتباط کامل با دعوای اصلی، اقامه می

شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. فرض کنيم يك نفر مقيم ساری است و دعوای تقابل در دادگاهی اقامه می

کند و کند. فروشنده )مقيم نور( از تنظيم سند رسمی ؟؟؟ بنام خريدار امتناع میيك قطعه زمين در شهرستان نور خريداری می

پرداخت قسمتی از ثمن معامله که نزد او باقيمانده است، خودداری ورزد. خريدار دادخواستی به خواسته در مقابل خريدار هم از 
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باشد و دادگاه نور بعنوان دادگاه محل وقوع ملك کند، اين دعوا غيرمنقول میالزام فروشنده به تنظيم سند رسمی تقديم می

گيرد که با تقديم دادخواست، نی(. حال فروشندهه تصميم میقانون آيين دادرسی مد 12صالح به رسيدگی است. )ماده 

باقيمانده ثمن معامله را از خريدار مطالبه کند. اگر فروشنده بخواهد اين دعوا را مستقالً طرح کند بايد در دادگاه ساری اقامه 

االجاره عين مستأجره از بيع و مالکليه ديون، از قبيل قرض و ثمن م»قانون مدنی، مقرر داشته است:  20دعوا نمايد زيرا ماده 

-ليكن، فروشنده می«. حيث صالحيت محاکم، در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقول باشد

أماً تواند با طرح دعوای تقابل، اين دعوا را در شهرستان نور اقامه کند تا با دعوای اصلی )الزام فروشنده به تنظيم سند رسمی( تو

باشد و دو دعوا ناشی از يك منشأ است. لذا دادگاه نور برای رسيدگی رسيدگی گردد. از آنجا که منشأ هر دو دعوا عقد بيع می

 به دعوا مطالبه ثمن صالح خواهد بود. 

 گفتار دوم: شرايط دعوای تقابل 

 باشد: برای طرح دعوی تقابل، رعايت شرايطی به شرح زير الزم می

قانون آيين دادرسی مقرر داشته است:  141صدور ماده  تقابل، از سوی خوانده بطرفیت خواهان:طرح دعوی -1

سئوال اينست که آيا در دعاوی طاری هم، طرح دعوی تقابل ...«. تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نمايد خوانده می»

سی در حكم خوانده است. بنابراين، مجلوب ثالث حق طرح امكانپذير است؟ در مورد دعوای جلب ثالث، ثالث مجلوب به دادر

شود، شخص ثالث که جلب می»دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 139دعوی تقابل را دارد. در اين خصوص ماده 

ت. ماده در خصوص وارد ثالث وضع کمی متفاوت اس«. خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است ... 

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقالً »دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 130

بنابراين وضعيت وارد ...« تواند وارد دعوا گردد حقی قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكی از طرفين ذينفع می داند می

ود در نظر دارد اگر حق مورد نظر او مستقل از طرفين دعوا باشد، بايد او را در حكم خواهان ثالث تابع حقی است که برای خ

-دانست و طرفين دعوای اصلی را خوانده محسوب کرد. در اين صورت طرفين دعوای اصلی، و از جمله خواهان اين دعوا، می

به حمايت از خوانده وارد دعوا گردد، بايد او را تابع خوانده  تواند عليه وارد ثالث دعوای متقابل مطرح نمايند. ليكن اگر وارد ثالث

 دانست و از اين رو در صورت رعايت شرايط، از جمله رعايت موعد طرح دعوا، حق طرح دعوای متقابل را خواهد داشت.  

دارد. برخی از درباره امكان طرح دعوای تقابل از طرف خوانده دعوای متقابل )خواهان دعوای اصلی( اختالف نظر وجود 

ق. کنونی، شرط  141دانند و معتقدند با توجه به نحوه تنظيم ماده حقوقدانان طرح اين قبيل از دعاوی تقابل را مجاز نمی
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دعوای متقابل را اتحاد منشا يا ارتباط کامل با دعوای اصلی قرار داده، پس طرح دعوای متقابل عليه خواهان دعوای مربوطه، 

 باشد. مجاز نمی

خی ديگر از اساتيد با اتكا به يكی از اصول بينادين دادرسی، يعنی حق دفاع، پذيرفتن چنين دعوايی را در حقوق ايران بر

ای يعنر محروم کردن شود و بستن راه دفاع به هر بهانهدانند و معتقدند که اقامه دعوای متقابل دفاع محسوب میپذير میامكان

 مدعی عليه از حق مسلم خود. 

ديگر از حقوقدانان عال.ه بر پذيرش نظر فوق، معتقدند استدالل به اينكه دعوای متقابل بايد با دعوای اصلی ارتباط  برخی

داشته باشد تا قابل طرح در دادگاه باشد، منافاتی با امكان پذيرش دعوای متقابل خواهان ندارد. زيرا اوالً: در اين صورت، دعوای 

نبايد پذيرفته باشد، زيرا مالک در پذيرفتن آن، داشتن ارتباط با دعوای جلب ثالث است که  متقابل از جانب مجلوب ثالث نيز

دعوای طاری است نه دعوای اصلی، و اين نتيجه را حتی کسانی که قايل به عدم امكان طرح دعوای متقابل توسط خواهان 

دعوای متقابل خوانده دارای ارتباط کامل باشد، به  اصلی هستند، قبول ندارند. ثانياً: هرگاه دعوای متقابل خواهان اصلی، با

معنای آن است که با دعوای اصلی نيز دارای چنين ارتباطی است، يرا وجود ارتباط کامل مثل دعوای متقابل اوليه و دعوای 

 اصلی نيز شرط پذيرش آن بوده است.

ر مقابل دعوای تقابل مطروحه از سوی خوانده، با رسد، طرح دعوای متقابل دهای مطرح شده، به نظر میبا توجه به نظريه

توجه به سكوت حقوق ايران و نبود مانعی در طرح اينگونه دعاوی، قابل پذيرش باشد. در نتيجه طرح دعوای تقابل، صرفًا از 

 حقوق خوانده نيست و خواهان هم اين حق را دارد. 

کند، خوانده با اقامه دعوای لك خود را از خوانده مطالبه میبعنوان مثال، خواهان بموجب دعوای اصلی، خلع يد غاصبانه م

کند و الزام خواهان اصلی را به تنظيم متقابل، به استناد سندی منتسب به مورث خواهان ادعای خريداری ملك مزبور را می

ابل دعوای خوانده، اعالم خواهد؛ خواهان دعوای اصلی )خوانده دعوای متقابل( با اقامه دعوای متقابل در مقسند انتقال می

 کند.بطالن سند مزبور را به اعتبار محجور بودن پدر خود، تقاضا می

قانون مذکور، برای اينكه دعوای خوانده دعوای تقابل محسوب  141طبق ماده  داشتن ارتباط کامل يا وحدت منشأ:-2

اشد. مراد از منشا يا سبب دعوا، عمل يا واقعه حقوقی شود بايد با دعوای اصلی ناشی از يك منشأ بوده يا ارتباط کامل داشته ب

است که مبنا و اساس حق مورد مطالبه مستقيماً ناشی از حكم قانون باشد. منظور از اينكه دو دعوا ناشی از يك منشا باشد 

ايد از يك منبع ناشی اينست که اگر منشا دعوای اول عقد باشد، منشا دعوای دوم نيز همان عقد باشد و بعبارت ديگر، دو دعوا ب
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شده باشند. مانند اينكه در دعوايی، خواسته خواهان الزام خوانده به تنظيم سند رسمی باشد و خوانده نيز با تقديم دادخواست 

متقابل، الزام خواهان به پرداخت باقيمانده ثمن را بخواهد. تعهد به تنظيم سند رسمی و پرداخت باقيمانده ثمن، ناشی از عقد 

اتخاذ »قانون آيين دادرسی مدنی آن است:  141باشد. مقصود از ارتباط کامل بين دو دعوا با توجه به قسمت اخير ماده بيع می

بعنوان مثال، اگر در دعوايی خواسته خواهان، اعالم فسخ معامله باشد و خوانده متقاباًل « تصميم در هر يك موثر بر ديگری است.

باشد زيرا اگر فسخ معامله پذيرفته شود، مطالبه ثمن کند. اين دعوای، دعوای تقابل می دعوی مطالبه ثمن معامله را تقديم

-377شود. ديوان عالی کشور در رأی شماره منتفی است و اگر فسخ معامله پذيرفته نشود، خواهان محكوم به تاديه ثمن می

ل بين دو دعوا اين است که صدور رأی در مراد از ارتباط کام»شعبه حقوقی مقرر داشته است:  24/3/1317مورخ  14775

نيازی از انشاء رأی در مورد دعوای ديگر باشد، يا اثبات يكی از آن دو دعوا، موجب اثبات يا رد يكی از آن دو دعوا موجب بی

 « دعوای ديگر گردد.

تواند در ن تقابل، میشود زيرا خواهاهمان طور که گفته شد، طرح دعوای تقابل سبب تخلف از مقررات صالحيت محلی می

صورت وحدت منشأ يا ارتباط کامل دعوايش با دعوای اصلی، دعوای خويش را در دادگاهی غير از دادگاه محل اقامت خوانده، 

اقامه نمايد. با وجود اين، در نشست قضايی که در دادگستری شهرستان بستان آباد تشكيل شده است، عده قليلی از قضات، نظر 

د. در اين جلسه سؤال مطرح شده است که آيا اگر دادگاه رسيدگی کننده به دعوای اصلی، صالحيت محلی به ديگری داشته ان

در اين گونه موارد، دادگاه »باشد يا خير؟ اکثر قضات معتقد بودند: دعوای تقابل نداشته باشد، صالح به رسيدگی به اين دعوا می

تواند چنين دعوايی را با دعوا اصلی توامان دعوای متقابل است و می رسيدگی کننده به دعوای اصلی صالح به رسيدگی به

در چنين مواردی که دادگاه، صالح به رسيدگی نيست بايد قرار عدم صالحيت » اما اقليت معتقد بودند: «. رسيدگی کنند...

را  1318يين دادرسی مدنی که به صراحت قانون آ 1379قانون آيين دادرسی مدنی  529صادر نمايد زيرا با توجه به ماده 

رسد در دعوای متقابل که خارج از صالحيت محلی دادگاه رسيدگی کننده بر دعوای اصلی باشد، ملغی اعالم کرد، به نظر می

کميسيون «. اين دادگاه صالح به رسيدگی نيست و طبعًا در اين مورد دادگاه محل اقامت خوانده، صالح به رسيدگی است 

دادگاه رسيدگی کننده به »... زشی قوه قضائيه، ضمن تأييد نظر اکثريت قضات فوق، اظهارنظر کرده است: تخصصی معاونت آمو

تواند چنين ادعايی را با دعوای اصلی توأما رسيدگی نمايد. ماده دعوای اصلی، صالح به رسيدگی به دعوای متقابل است و می

همانطور که در نظريه ..« ی داده است و ابهامی در آن وجود ندارد قانون آيين دادرسی مدنی پاسخ اين سوال را به روشن 17

به اينكه دعوی تقابل توأما با دعوای اصلی مورد رسيدگی  141کميسيون مذکور آمده است، با وجود تصريح قانونگذار در ماده 

 باشد. گيرد، اعالم نظر مخالف با صراحت قانون معارض بوده و قابل پذيرش نمیقرار می
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دادخواست دعوای »دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 143صدر ماده  قامه دعوای تقابل در موعد معین:ا-3

در خصوص زمان تقديم دادخواست دعوای متقابل دو حالت قابل ...«. متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسی تقديم شود 

 تصور است: 

-خواست دعوای متقابل را تنظيم و پس از ارجاع، به شعبه مربوطه تقديم میقبل از تشكيل جلسه اول: خوانده داد -الف

نمايد که در اين صورت کليه مقررات مربوط به دعوای اصلی در خصوص ابالغ به طرف مقابل و رفع نقص و ... مجری خواهد 

خوانده، دادخواست دعوای  -بود و دادگاه در اولين جلسه دادرسی، به هر دو دعوای اصلی و تقابل رسيدگی خواهد بود. ب

نمايد که در اين مورد در صورت تكميل دادخواست متقابل، يا خواهان آمادگی پاسخ به متقابل را در اولين جلسه تقديم می

کند، يا اينكه خواهان برای تهيه پاسخ و ارائه ادله، دعوای متقابل را دارد که در اين صورت، دادگاه به هر دو دعوا رسيدگی می

شود و به دعاوی مذکور رسيدگی نمايد که در صورت پذيرش دادگاه، جلسه ديگری تعيين میير جلسه را درخواست میتأخ

 گردد.می

شود و دادگاه رسيدگی کننده به دعوای اصلی، صالحيت گاهی اوقات، دعوای تقابل بعد از جلسه اول دادرسی مطرح می

قانون آيين دادرسی مدنی، با صدور قرار عدم  27ورت دادگاه به استناد ماده محلی برای رسيدگی به دعوا را ندارد، در اين ص

کند. چنانچه دادگاه صالحيت رسيدگی به اين دعوا را داشته صالحيت، دعوای دوم را به مرجع صالح برای رسيدگی ارسال می

انچه اين دعوا ارتباط کامل با دعوی طرح نمايد. البته، در اين مورد چنباشد، جداگانه نسبت به آن رسيدگی و اتخاذ تصميم می

-قانون مذکور، دادگاه به هر دو دعوا يكجا رسيدگی خواهد کرد. اين ماده مقرر می 103شده قبلی داشته باشد با توجه به ماده 

ها يكجا اگر دعاوی ديگری که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن»دارد. 

در اين خصوص کميسيون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائيه در قسمت اخير نظريه خود در نشست ...«. نمايد رسيدگی می

اگر دادگاه، دعوای مطروحه را دعوای متقابل نداند، طبيعی است که در » ... آباد اعالم داشته است: قضايی شهرستان بستان

 « کند.تی و محلی داشته باشد وگرنه قرار عدم صالحيت صادر میصورتی حق رسيدگی دارد که صالحيت ذا

پذير است يا سؤالی که در اين جا مطرح است اين است که آيا طرح دعوای تقابل در مرحله تجديدنظر و واخواهی امكان

ين مرحله برای اولين خير؟ در مورد مرحله واخواهی يكی از حقوقدانان معتقد است که واخواهی دنباله مرحله بدوی است و در ا

آيد پس بنابراين بايستی بتواند، ضمن بار است که خوانده دعوای اصلی )واخواه(، در مقام پاسخگويی به دعوا مدعی برمی

واخواهی، از کليه طرق دفاعی استفاده کند. يكی ديگر از حقوقدانان معتقد است که در مرحله واخواهی موضوع دادرسی 

كم غيابی مورد اعتراض، البته با لحاظ دفاعيات واخواه است و با توجه به اينكه در اين زمينه، قانون منحصراً فسخ يا تائيد ح
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پذير نيست. قانون در مورد طرح دعوی تقابل در مرحله ساکت است، بنابراين طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی امكان

قانون آيين دادرسی مدنی، برای تاييد نظر نخست استفاده  136توان از وحدت مالک ماده واخواهی ساکت است. از طرفی می

محكوم غيابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را بنمايد بايد درخواست جلب را با »دارد: کرد. اين ماده مقرر می

 ...«. دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم کند 

است در مرحله واخواهی نيز پذيرفته است با استفاده از وحدت مالک اين لذا طرح دعوی جلب ثالث که از دعاوی طاری 

باشد. اداره حقوقی قوه قضاييه طی نظريه توان گفت که طرح دعوی تقابل نيز در مرحله واخواهی، امكانپذير میماده، می

بر اين است که خوانده  در رسيدگی به دعوی منتهی به صدور حكم غيابی، فرض» اعالم داشته است:  9941/7-6/12/1381

مطلع از جريان دادرسی نبوده است. بنابراين تقديم دادخواست واخواهی به منزله اولين جلسه خواهد بود و در نتيجه رسيدگی 

 «به دادخواست تقابل در اين مرحله بالاشكال است. 

ا اوالد دادخواست واخواهی اولين يكی از حقوقدانان معتقد است که نظريه اداره حقوقی بطور جدی قابل خدشه است؛ زير

قانون نيز بيانگر اين مطلب است که جلسه رسيدگی به واخواهی که متصل به تقديم  217گردد و ماده جلسه تلقی نمی

قانون فقط طرح دعوای جلب ثالث توسط واخواه يا واخوانده را اجازه  136دادخواست واخواهی باشد جلسه اول است. ثانياً: ماده 

 ای وجود ندارد. ت و در مورد دعوای تقابل چنين اجازهداده اس

توان اينگونه نتيجه گرفت که سكوت مقنن در مقام بيان، مويد آنست که طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی بنابراين، می

تقابل نيز به اين ميسر نيست زيرا اگر هدف آن بود که اين دعوا در مرحله واخواهی پذيرفته شود، قانونگذار در مبحث دعوی 

کرد. بويژه اگر بپذيريم که دعوی تقابل از احكام ويژه جلسه اول دادرسی است و با انقضای جلسه اول و صدور موضوع اشاره می

حكم غيابی، در صورت ترديد بر وجود يا عدم وجود حق طرح دعوی تقابل، اصل بر عدم وجود حق مذکور بعد از جلسه اول 

 باشد. دادرسی می

خصوص تجديدنظرخواهی نيز چون تصريح قانونی در اين زمينه وجود ندارد وضعيت به همين نحو است و اکثر در 

حقوقدانان معتقدند که طرح دعوای تقابل در مرحله تجديدنظر امكان پذير نيست. در مورد طرح دعوی تقابل در مرحله 

رسيدگی به دعوای تقابل در »شور مقرر شده است: شعبه اول ديوانعالی ک 31/5/23-315تجديدنظرخواهی در رأی شماره 

 «مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسيدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد. 
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قانون آيين دادرسی  142آيد ليكن طبق ماده همان طور که گفته شد طرح دعوی تقابل به موجب دادخواست بعمل می

شود، دعوای تقابل محسوب رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می مدنی، دعاوی تهاتر، صلح، فسخ،

شود. طرح ادعا با الذکر، دفاع به معنی اخص تلقی میشود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد زيرا موارد فوقنمی

تواند در باشد نمیطلب وی و ميزان آن و ... می درخواست تهاتر از سوی خوانده که مستلزم رسيدگی قضايی به اصل ادعای

 قالب دفاع به معنای اخص مطرح گردد و نياز به دادخواست دارد.

 مبحث چهارم: اخذ تأمین از اتباع بیگانه 

الوکاله از اتباع از جمله احكام ويژه جلسه اول دادرسی برای خوانده، درخواست اخذ تأمين از حيث هزينه دادرسی و حق

 باشد: بيگانه است. در اين زمينه مطالب زير قابل ذکر می

 

 

 گفتار اول: علت اخذ تأمین 

قانون اساسی در مراجعه به محاکم، تفاوتی بين اتباع ايرانی و بيگانه وجود ندارد ولی طرح دعاوی از طرف  34طبق اصل 

اين که تبعه بيگانه هر لحظه و در هر مرحله دادرسی اين اتباع بيگانه عليه اتباع ايرانی مخاطراتی را به همراه دارد از جمله 

 امكان را دارد که کشور ايران را ترک کرده و با تحميل هزينه بر خوانده، وی را با مشكل مواجه سازد. 

از طرفی معموالً آرا صادره از سوی دادگاههای يك کشور در کشور ديگر قابل اجرا نيست مگر اينكه شرايطی در اين زمينه 

حقی، بتواند خسارت وارد بر خود را به بين دو کشور موجود باشد. لذا برای اينكه خوانده در صورت محكوميت خواهان به بی

 راحتی وصول کند خواهانی که تبعه خارجی است بايد به درخواست خوانده ايرانی تأمين بسپارد.

ای خارج، چه خواهان اصلی باشند و يا به عنوان شخص هاتباع دولت»دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 144ماده 

الوکاله به آن ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تأديه خساراتی که ممكن است بابت هزينه دادرسی و حق

لسۀ اول دادرسی محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خواندۀ تبعۀ ايران و تا پايان ج

 شود. پذيرفته می
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 گفتار دوم: شرايط اخذ تأمین 

 برای اخذ تأمين از اتباع بيگانه، وجود شرايطی بشرح زير الزم است: 

 تابعیت خارجی خواهان و تابعیت ايرانی خوانده:  -الف

ده اصل باشد يا مجلوب ثالث. بنابراين برای اخذ تأمين از اتباع بيگانه، خوانده دعوی بايد تبعه ايران باشد اعم از اينكه خوان

ای که تابعيت ايران را نداشته باشد و همچنين اشخاص بدون تابعيت يعنی اشخاصی که تابع هيچ دولتی نبوده و قانون خوانده

ت که توانند تأمينی را به اين عنوان تقاضا نمايند. همچنين الزم اسملی ندارند تا بر احوال شخصيۀ آنان حكومت کنند، نمی

، درخواست 144خواهان تابعيت کشور خارجی را داشته باشد. بنابراين، اگر خواهان دعوا، شخصی ايرانی باشد به استناد ماده 

قانون آيين دادرسی مدنی از خواهان ايرانی،  109تواند به استناد ماده شود. البته خوانده دعوا میاخذ تأمين پذيرفته نمی

الوکاله تواند برای تأديه خسارات ناشی از هزينه دادرسی و حقخوانده می»دارد: اين ماده مقرر میدرخواست اخذ تأمين نمايد. 

اين نوع تأمين ممكن است از برخی از جهات شبيه با «. که ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تأمين نمايد

  باشد.هايی نيز میتأمين اتباع بيگانه باشد اما دارای تفاوت

قانون آيين دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير  109در ماده -1

قانون مذکور در خصوص اخذ تأمين از اتباع بيگانه، صرف  144نمايد. ولی در ماده جهات موجه بداند قرار تأمين را صادر می

 ف به اخذ تأمين از تبعه خارجه است. درخواست خوانده کافی است و دادگاه مكل

قانون آيين دادرسی مدنی، موکول به موعد معينی نيست در حاليكه درخواست اخذ  109درخواست اخذ تأمين در ماده  -2

قانون مذکور، موکول به زمان مشخصی )پايان جلسه اول دادرسی( است. در مرحله  144تأمين از تبعه خارجه در ماده 

تواند اقدام به درخواست اخذ ای تشكيل شد تجديدنظرخوانده در جلسه اول، میاگر برای حضور طرفين جلسهتجديدنظر نيز، 

توان استفاده اين قانون می 146به مرحله تجديدنظرخواهی اشاره نشده است ليكن از ماده  144تأمين نمايد اگرچه در ماده 

تواند در مرحله تجديدنظر، چنين درخواستی را نكرده باشد میکرد که چنانچه در مرحله بدوی، خوانده درخواست تأمين 

تواند دهد، میای که در پاسخ به تجديدنظرخواهی میبنمايد. معموالً برای رسيدگی به تجديدنظرخواهی، ضمن اليحه

ديدنظر و تعيين شعبه درخواست اخذ تأمين از تجديدنظرخواه تبعه خارجی را بنمايد يا اينكه پس از ارجاع پرونده به دادگاه تج

 رسيدگی کننده، از آن دادگاه درخواست اخذ تأمين از تجديدنظرخواه بيگانه را نمايد. 
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درخواست اخذ »... دارد: قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می 144قسمت اخير ماده  تقاضای تأمین در موعد معین: -ب

قانون سابق ضمانت اجرای عدم  218در ماده « شود.رسی پذيرفته میتأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسۀ اول داد

درخواست اخذ تأمين بايستی در اولين جلسه دادرسی بعمل آيد واال »داشت: رعايت موعد معين شده بود، اين ماده مقرر می

» تسامح باشد زيرا تصريح به  رسد از باباين قيد در تدوين قانون فعلی آورده نشده است ولی به نظر می«. مسموع نخواهد بود

داللت بر اين دارد که يك محدوديت زمانی وجود دارد لذا بعد از جلسه اول دادرسی، دادگاه رأسًا « تا پايان جلسه اول دادرسی

قانون آيين  146قادر به الزام خواهان به دادن چنين تأمينی نيست. البته در اين مورد يك استثناء وجود دارد که در ماده 

 ادرسی مدنی بيان شده است. د

هرگاه در اثنای دادرسی، تابعيت خارجی خواهان يا تجديدنظرخواه کشف شود و يا تابعيت ايران از »دارد: اين ماده مقرر می

 « تواند درخواست تأمين نمايد.او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد خوانده يا تجديدنظر خوانده ايرانی می

قانون مذکور، دادگاه قرار رد  147رتی که خواهان با تجديدنظرخواه ظرف موعد مقرر تأمين ندهند، به استناد ماده در صو

دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگی و مقدار و مهلت »دارد: کند. اين ماده مقرر میدادخواست صادر می

نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن  سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتی تأمين داده

تأمين منقضی گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضای خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست 

ه، در صورت عدم درخواست خوانده رسد با توجه به مفاد مادبه نظر می« گردد. تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می

 و تجديدنظر خوانده، دادگاه هيچ تكليفی در صدور قرار رد دادخواست ندارد. 

 خواهان از دادن تأمین معاف نشده باشد:  -ج

 موارد فوق العاده برای اخذ تأمين عبارت است از: 

 قانون آيين دادرسی مدنی.  145سلب معافيت موضوع ماده -1

 خواهان در خالل رسيدگی کشف شود.  تابعيت خارجی -2

 تابعيت ايرانی خوانده در خالل رسيدگی اخذ شود.  -3

 تابعيت ايرانی خواهان در اثنا رسيدگی سلب شود.   -4
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 در صورت فقدان هر يك از شرايط فوق، خواهان از دادن تأمين معاف است. 

 

-آنچه که مقنن بعنوان متعلق تأمين ذکر کرده، صرفًا حق الوکاله و هزينه دادرسی:محدود بودن تأمین به حق -د

قانون آيين دادرسی مدنی، مقرر شده است. اين دو ماده  503و  502باشد. هزينه دادرسی در مورد الوکاله و هزينه دادرسی می

هزينۀ قرارها و احكام  -2د. شوهايی که به دادگاه تقديم میهزينۀ برگ-1هزينۀ دادرسی عبارتند از: »دارند: به ترتيب بيان می

هزينه دادخواست کتبی يا شفاعی اعم از درخواست بدوی و اعتراض به حكم غيابی و متقابل و ورود و جلب ثالث » و « دادگاه. 

های اجرايی و غيره همان و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعادۀ دادرسی و هزينۀ وکالتنامه و برگ

و يا ساير قوانين  -1373مصوب  -( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين3مادۀ ) است که در

 « گردد. تعيين شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت می

دادرسی عبارت است از هزينۀ دادرسی و خسارت »دارد: قانون مذکور نيز در تعريف خسارت دادرسی بيان می 519ماده 

هايی ديگری که بطور مستقيم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا يا دفاع الزم بوده است از قبيل الوکالۀ وکيل و هزينهحق

ند فقط تواقانون آيين دادرسی مدنی، خوانده ايرانی می 144با توجه به ماده « الزحمۀ کارشناسی و هزينۀ تحقيقات محلی. حق

، ميسر 114الوکاله نمايد و اخذ تأمين برای خسارات دادرسی براساس ماده تقاضای اخذ تأمين برای هزينه دادرسی و حق

 نيست. 

 مبحث پنجم: جلب ثالث 

تواند تا پايان يكی از حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی، اين است که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا الزم بداند، می

اول دادرسی با ارائه جهات و داليل آنرا بيان کرده و ظرف سه روز از اولين جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث را تقديم  جلسه

-هر يك از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را الزم بداند، می»قانون آيين دادرسی مدنی مقرر داشته است:  135دادگاه نمايد ماده 

هات و داليل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه تواند تا پايان جلسه اول دادرسی، ج

جلب ثالث از حقوق مشترک خواهان و خوانده « درخواست جلب او را بنمايد چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

تفصيل مقررات مربوط به جلب ثالث بررسی  باشد که در مبحث چهارم فصل دوم مورد خواهان در جلسه اول دادرسی، بهمی

باشد و مقرراتی که در شد به جهت تشابه مقررات مربوط به جلب ثالث در مورد خواهان و خوانده، نيازی به تكرار مطالب نمی

 باشد. فصل دوم گفته شد، در اين مبحث نيز قابل اجرا می
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 مبحث ششم: تعرض به اصول اسناد 

گيرد. لسه اول دادرسی، تعرض به اصول اسناد است که در قالب انكار ترديد و جعل صورت میيكی از حقوق خوانده در ج

قانون آيين دادرسی  217باشد. ماده تعرض به اصول اسناد در جلسه اول دادرسی نيز از حقوق مشترک خواهان و خوانده می

االمكان بايد تا اولين جلسه اول دادرسی، بعمل آيد و ه حتیاظهار ترديد يا انكار نسبت به داليل و اسناد ارائه شد»دارد: مقرر می

( اين 217ادعای جعليت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر ماده )»دارد: اين قانون نيز بيان می 219ماده «. …

أی يافت شده باشد در غير قانون با ذکر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعای جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور ر

لذا اظهار ترديد يا انكار يا ادعا جعل ممكن است از سوی خواهان يا خوانده باشد. با « دهد.اينصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمی

توجه به بررسی اين موضوعات در فصل دوم اين پايان نامه، نيازی به تكرار مطالب نيست و مقرراتی که در فصل دوم گفته شد، 

 در اين مبحث نيز قابل اجرا است. 

 فصل دوم: تکالیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 

 در جلسه اول دادرسی برای خوانده، تكاليفی وجود دارد که بايد به اين تكاليف عمل کند. اين تكاليف از قرار زير است: 

 مبحث اول: حضور در جلسه دادگاه 

توانند در جلسه دادرسی حاضر شده يا اليحه بدهند و يا به جای خود ا میهمان طور که در فصل قبل گفتيم اصحاب دعو

قانون آيين دادرسی مدنی(. اگر دادگاه حضور طرفين دعوی را در جلسه دادرسی الزم  94و  93وکيل معرفی نمايند )مواد 

در مواردی که دادرس حضور  شود و در اين صورت بايد شخصاً حاضر شوند. ولیبداند، اين موضوع در برگ اخطاريه قيد می

شود. در اين صورت شخصاً مكلف به حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو الزم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد می

قانون آيين  95باشد. در اين زمينه ماده ليكن عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، دارای ضمانت اجرا نمی« خواهند بود. 

عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا يا وکيل آنان در جلسه دادرسی، مانع رسيدگی و اتخاذ » دارد: مقرر میدادرسی مدنی 

تصميم نيست. در صورتی که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با 

چنين در صورتی که با دعوت قبلی هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، هم

و دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنين در صورتی که با دعوت قبلی هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در 

اهان در جلسه دادرسی الزم بنابراين اگر حضور خو« ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

ای که حضور باشد و او حاضر نشود، ممكن است دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نمايد ولی در صورت عدم حضور خوانده
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قانون آيين  165بينی نشده است. مفاد اين ماده در گذشته بدين شرح در ماده وی الزم است، تكليفی در اين ماده پيش

عدم حضور هر يك از طرفين جلسه دادرسی مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم نيست. در »بينی شده بود: دادرسی مدنی پيش

ای که برای توضيح معين شده حاضر نشود و يا اخذ موردی که دادگاه محتاج به توضيح از مدعی باشد و مدعی در جلسه

شود و همچنين در صورتی که هيچ يك از میتوضيح از مدعی عليه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال 

شود تنها همان طور که مالحظه می« شود.طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نيز دادخواست مدعی ابطال می

باشد. تنها ضمانت تفاوت قانون آيين دادرسی مدنی کنونی نسبت به قانون سابق، آوردن کلمه وکيل در کنار طرفين دعوا می

توان برای عدم حضور خوانده در جلسه اول دادرسی ذکر کرد، اينست که در صورت وجود داليل، دادگاه در همان رايی که میاج

جلسه مبادرت به صدور حكم عليه خوانده نمايد که در صورت ابالغ واقعی اخطاريه حكم دادگاه حضوری و در غير اينصورت 

-لی عالوه بر طرفين دعوی، وکيل نيز اضافه شده است يعنی هر يك از طرفين میحكم دادگاه، غيابی خواهد بود. در قانون فع

 تواند بجای خود وکيل به جلسه دادگاه معرفی کند. 

 مبحث دوم: ارائه اصول اسناد 

قانون آيين دادرسی  96يكی ديگر از تكاليف خوانده در جلسه اول دادرسی، ارائه اصول اسناد است. در اين خصوص ماده 

خواهان بايد اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضميمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر »دارد: مقرر میمدنی 

خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسی حاضر نمايد. رونوشت نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادی را که می

های ياد شده در پرونده بايگانی و نسخۀ يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتاسناد خوانده بايد به تعداد خواهان به عالوه 

شود. در مورد اين ماده هرگاه يكی از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه ديگر به طرف تسليم می

وکيل يا نمايندۀ خود برای ارايه در دادگاه و خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به 

مالحظه طرف بفرستد واال در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد ترديد و انكار واقع باشد، اگر خوانده باشد از عداد داليل او 

مالحظه «  …گردد شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی هستند به ادله ديگری نباشد در آن خصوص ابطال میخارج می

دهد، خوانده بايد عالوه بر اصول شود که بر خالف خواهان که در جلسه اول دادرسی فقط اصول اسناد خود را ارائه میمی

اسناد، رونوشت اسناد به تعداد خواهان بعالوه يك نسخه به دادگاه تقديم کند. علت اين تفاوت اينست که خواهان با تقديم 

-صدق اسناد را به تعداد خوانده بعالوه يك نسخه توسط دادخواست بوده و در پرونده موجود میدادخواست رونوشت يا تصوير م

 باشد. همچنين عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان يا خوانده دارای ضمانت اجرای مختلفی است. 
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 96احدی بود. مفاد ماده در حاليكه در قانون سابق عدم ارائه اصول اسناد از سوی طرفين دعوی، دارای ضمانت اجرای و

مدعی بايد اصول اسنادی که رونوشت آنها را »بينی شده بود: قانون آيين دادرسی مدنی بدين شرح پيش 146قبالً در ماده 

خواهد به آن ضميمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نمايد. مدعی عليه نيز بايد اصول و رونوشت اسنادی را که می

جلسه دادرسی حاضر کند، رونوشت اسناد مدعی عليه بايد به عده مدعيان به عالوه يك نسخه باشد و يك استناد نمايد در 

شود. در مورد اين ماده هرگاه يكی از طرفين های مزبور در پرونده بايگانی و نسخه ديگر به طرف تسليم مینسخه از رونوشت

ايد اصول اسناد خود و اگر مدعی عليه است، اصول و رونوشت اسناد نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است ب

را به وکيل يا نمايندۀ خود را برای ارائه در دادگاه و مالحظه طرف بفرستد واال در صورتی که آن سند مورد ترديد يا انكار طرف 

ه خودداری کرده خارج خواهد شد واقع شود و سند عادی باشد، از عداد داليل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگا

طبق اين ماده، ضمانت اجرای عدم اصول اسنادی عادی از سوی خواهان يا خوانده، خروج سند مذکور از عداد داليل وی «. …

در صورت اظهار انكار يا ترديد از سوی طرف مقابل بود. در وضعيت کنونی، اگر سند مورد استناد خوانده، سند عادی باشد و 

را در دادگاه ارائه نكند و خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود يا نسبت به آن تعرض نكند در اين صورت با ارائه اصل سند 

کند. ولی اگر خواهان در جلسه دادگاه حاضر گيری به آن توجه میرونوشت مصدق سند توسط خوانده، دادگاه در موقع تصميم

گردد. اين ضمانت اجرا متفاوت از ضمانت ز عداد داليل خوانده خارج میشده و نسبت به آن تعرض کند در اين صورت، سند ا

بينی شده است که در صورتيكه خوانده نسبت به آن انكار اجرايی است که در صورت عدم ارائه اصل سند توسط خواهان، پيش

د ولی در مورد خوانده عدم ارائه شويا ترديد نمايد و دادخواست مستند به دليل ديگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می

-سند عادی در جلسه اول و در صورت انكار يا ترديد خواهان نسبت به آن، موجب خروج سند مذکور از عداد داليل خوانده می

 شود. 

شود ولی اگر سند مورد استفاده خوانده رسمی بود يا نسبت به آن تعرض نكند در اين صورت، خوانده به مشكلی مواجه نمی

قانون آيين دادرسی مدنی، دادگاه به خوانده  220ر نسبت به سند رسمی، از طرف خواهان ادعای جعل شود، طبق ماده اگ

کند که ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اصل سند را به دادگاه ارائه کند. در اينصورت، عدم ارائه سند رسمی در مهلت اخطار می

ادعای »دارد: قانون آيين دادرسی مدنی، مقرر می 220يل خواهد بود. ماده تعيين شده، موجب خروج اين سند از عداد دال

شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف جعليت و داليل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابالغ می

نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند،  است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسليم

نمايد. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به آن را به نظر قاضی دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوری مهروموم می

 « دفتر خودداری کند، سند از اعداد داليل او خارج خواهد شد.
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 نتیجه گیری

با توجه به مجموع مقررات قانون آئين دادرسی مدنی جلسه اول داردسی رامی توان چنی تعريف کرد: اولين جلسه دادگاه، 

ن پايان آجلسه ای که موجبات قانونی رسيدگی به دعوی در آن فراهم باشد، جلسه مزبور تشكيل بشود و مذکرات طرفين طی 

: موجبات تشكيل جلسه فراهم باشدنتيجه اينكه اول مشخص شود، بايد: اوالً  پس ، برای اينكه زمان شروع و ختم جلسه پذيرد

اگر، فی المثل ، اخطاريه اصحاب دعوی با ابالغ صحيح برنگشته باشد، ويا ضميمه پرونده نباشد، دادگاه حق تشكيل جلسه را 

  .ندارد و، اگر آن را تشكيل دهد، جلسه مزبور قانونی نخواهد بود

بايد تشكيل شود، به اين معنی که ، موجبات قانونی تشكيل جلسه فراهم باشد، جلسه مزبور تشكيل هم  گاهد: جلسه دا ثانياً

قانون آئين دادرسی مدنی به آنان داده است ،  127بشود بنابراين اگر، فی المثل اصحاب دعوی ، با استفاده ازحقی که ماده 

جلسه بعدی خواهد بود، و تمام حقوق وتكاليفی که قانونگذار برای  جلسه دادرسی را به تاخير اندازد، جلسه اول داردسی ،

 .به جلسه مزبور منتقل خواهد شد "اصحاب دعوی در نظر گرفته است.، عينا

: جلسه اول دادرسی پاپان هم بپذيرد زيرا، معلوم نيست ، در اولين جلسه ، مذاکرات طرفين تمام شود اگر جلسه اول  ثالثاً

يان مذاکرات، به هر علتی تجديد)تمديد( شود، جلسه بعد هم ، دنباله همين جلسه محسوب است و طرفين ، دادرسی، قبل از پا

تا پايان آن، می توانند از حقوق مربوط به جلسه اول استفاده کنندبه عبارت ديگر، اگر مذاکرات طرفين در جلسه اول تمام 
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اداری و يا به توافق طرفين، دنباله مذاکرات را به جلسه ديگر موکول  نشود، و دادگاه ، به علت تمام شدن وقت دادرسی ، يا وقت

 . کند، جلسه اول تمام نشده است و جلسه مزبور ادامه خواهد يافت تا مذاکرات طرفين ، در جلسه يا جلسات بعد خاتمه يابد

دعوی و يا رسيدگی به داليل با وجود اين، هر جلسه ای که دادگاه برای رسيدگی به پرونده يا اخذ توضيحات از اصحاب 

طرفين تعيين کند، دنباله جلسه اول محسوب نمی شود همانطور که گفتيم، جلسه بعدی دادگاه، در صورتی دنباله جلسه اول و 

. متمم آن محسوب خواهد شد که در واقع به صورت تنفس بين دو جلسه يا برای پايان يافتن مذاکرات طرفين داده شده باشد

ق و تكاليف طرفين دعوی، در جلسه اول دادسی اختصاری ، وتبادل لوايح، در دادرسی های عادی ، روشن شد اکنون که حقو

اگر خوانده در داردسی های عادی پاسخ دعوی را ندهد، و يا در جلسه اول دادسی های اختصاری حاضر نشود، حقوق  ببينيم،

که دادگاه برای اخذ توضيحات يا رسيدگی به داليل  -ی دادرسی او، و در زمينه پاسخگوئی به دعوی ، در جلسات احتمالی بعد

 قابل اعمال هست يا خير؟  -می دهدتشكيل  "احيانا

فرصت نشان دادن عكس العمل از طرف خوانده ، در دادرسی های  بديهی است، همانطور که عنوان کرده ايم ، اصوالً

لين و يا دومين اليحه ارسالی از طرف خوانده است و حق نيست ، اختصاری ، در جلسه اول ، و در دادرسی های عادی ، در او

باشد آنچه را  داده می شود، خوانده مجازتشكيل در جلسه ای که بعدها برای رسيدگی به داليل يا اخذ توضيحات و امثال آن 

وسيله اليحه ، قصور خودرا  به دست آورد و يا، به در جلسه اول دادرسی يا در فرصت تبادل لوايح از دست داده است ، مجدداً

 .جبران کند

مع هذا، بايد قبول کرد که ، اگر مطلبی که خوانده بعد ازمقاطع فوق عنوان می کند، از قواعد آمره و جزو تكاليف خود 

ای بر  .ز فوری آن باشداطرح آن اشكالی ندارد، به اين شرط که همراه با داليل کافی برای اثبات و احر "دادگاه باشد، ظاهرا

(، و يا بعد از دمثال ، اگر بعد از جلسه اول دادرسی )خواه خوانده درآن حضور داشته باشد، و خواه در غيبت او تشكيل شده باش

تبادل لوايح )خواه خوانده اليحه ارسال داشته باشد و خواه نه ( خوانده ايراد به صالحيت دادگاه و يا ايراد امر مختومه کند،ايراد 

آن را، به اين جهت که خارج از مهلت قانونی عنوان شده ، نپذيرد و  دقاضی حق ندار "تند باشد، ظاهراوی هم مستدل ومس

می کند که  ریعلت اين امر روشن است: اين قبيل ايرادات جنبه عمومی دارندو، در واقع ، خوانده دعوی دادگاه را متذکر ام

 .قانونی خود بی توجه بماند جزو وظايفش بوده است و دادگاه نمی تواند نسبت به وظايف

بنابراين ، اگر خوانده دعوی خارج از مواعد قانونی دست به دفاع به معنای اخص بزند و يا ايرادات خصوصی )مانند مرور 

وکيل  سمتنمی تواند به آن توجه کند، ولی اگر به ايرادات عمومی )مانند اهليت خواهان ، "زمان (را مطرح کند، دادگاه قانونا

 کما. ن ، امر مختومه وامثال آن ( استناد کند، دادگاه ، در صورت صحيح بودن ايرادخوانده ناچار است به آن توجه کندخواها
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ينكه، اگر ايرادات مزبور برای اولين بار حتی در مرحله نجديدنظر)چه تجديدنظر عادی و چه تجديدنظری که از طرف دادستان ا

دادگاههای عمومی و انقالب( عنوان شوند، دادگاه نمی تواند به بهانه اينكه در  قانون تشكيل 31ماده  -کل تقاضا می شود

 . مراحل قبلی مطرح نشده اند به آنها ترتيب اثر ندهد

به اينكه قانونگذار، در مساله حكم غيابی، کسی را غايب می داند که در هيچ يك از جلسات دادگاه شرکت نكرده  مضافاً

ست که در هر جلسه ای که شرکت کند)حتی جلسات بعد از اولين جلسه يا بعد از تبادل لوايح( حرف باشد، الزمه اين امر اين ا

درست نيست مطالب مدعی عليه را در جلسات بعدازاولين جلسه دادرسی قابل شنيدن يا پذيرش  اال منطقاً  او را بپذيرند، و

رت ديگر، فرصت واخواهی را از خوانده به خاطر حضور در ندانند، ولی حضور او را سبب حضوری تلقی شدن حكم بدانند، به عبا

قانون آئين  164ت.دع، به ماده 0ق 29)ماده .جلسه ای که حق طرح دفاع يا دادن اليحه موثر را در آن ندارد سلب کنند

 دادرسی مدنی نيز مراجعه شود( 

در دادرسی شرکت نجسته حق  "ای که قبالبه نظر ما، حق اين است که ، يا در جلسات دوم و بعد از آن نيز به خوانده 

پاسخگوئی به دعوی را ) چه حضور او چه طی اليحه ( بدهند، و يا حضور او را درجلسه ای که حق پاسخگوئی به دعوی را در 

 .آن ندارد موجب حضوری تلقی شدن حكم ندانند، تا حق او برای پاسخگوئی به دعوی در مرحله واخواهی ضايع نشود

که طرح آن در اينجا خالی از فائده به نظرنمی رسد اين است که ، اگر خوانده در دادرسی مرحله نخستين نكته ديگری 

شرکت نكند، و پرونده منجر به صدور حكم غيابی شود، در مرحله اعتراض به حكم غيابی حق خواهد داشت ، از تمام حقوقی 

د، به عبارت ديگر، حق اين است که مرحله اعتراض به حكم پاسخگوئی به دعوی پيش بينی شده استفاده کن جهتکه برای او 

غيابی را، از اين جهت ، در حكم جلسه اول دادرسی ) در دادرسی های اختصاری ( و تبادل لوايح ) در دادرسی های عادی ( 

م عليه غايب حق داد، يحجته (، بايد به محكو یدر حقيقت ، چون حكم به طور غيابی صادر شده ، بنابرقاعده )الغائب عل. بدانيم

ضمن اعتراض به حكم غيابی ، از کليه طرق دفاعی استفاده کند، چه در ماهيت دعوی باشد چه در حاشبه آن )ايرادات ( و چه 

 . به صورت دعوای متقابل ، در غير اين صورت ، در واقع ، حق دفاع او پايمال خواهدشد

حكم غيابی صادر شده  -طرق دفاعی ، اين است که ، در مرحله بدوی البته، شرط مجاز بودن خوانده در استفاده از کليه 

باشد، واال، اگر به هر علتی )حضور در جلسه يا ارسال اليحه دراولين جلسه ياجلسات بعدی ( حكم حضوری عليه او صادر شود، 

مسايل ماهوی ، که در مراحله فقط در مرحله تجديدنظر، که تنها طريقه اعتراض به حكم خواهد بود، ايرادات عمومی وهمچنين 

، اگر محكوم عليه غيابی ضمناً، بدوی به علت مدلل و مستند نبودن مورد قبول قرار نگرفته اند، قابل طرح و استماع خواهند بود

نبايد  اً تجديدنظر کند، حق تقاضایروز بعد از مهلت واخواهی  20طرح نكند، ولی ظرف  واخواهی خود را در مهلت مقرر، عمداً
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از  او فرصت ادای پاسخ در مرحله واخواهی را تعمداً تواند از کليه طرق دفاعی ، در مرحله تجديدنظر، استفاه کند زيرا، اوالًب

، به دفاع ابتدائی او در مرحله تجديدنظر، در حقيقت ، يك بار رسيدگی خواهد شد، و در نتيجه رسيدگی دست داده است و ثانياً 

رحله ای ، خود را طی نمی کند، مگر اينكه ، ابالغ دادخواست و حكم غيابی به وی ، به صورت ماهوی سير طبيعی، يعنی دو م

 .واقعی نباشد

ر به روی او باز مانده باشد که ، در اين صورت، چون اولين بار است به ظدر نتيجه بعد از مهلت واخواهی ، فقط راه تجديدن

( قصوری در اداری پاسخ مرتكب نشده است، حق اين  ابالغر واقعی بودن هم ) به علت غي "دعوی می تواند پاسخ بدهد، و قبال

نتيجه اينكه، درست است که قانونگذار خوانده را مكلف ساخته ، آنچه به عنوان . شنيده شود است که مدافعات وی کالً 

و يا اولين اليحه دادرسی پاسخگوئی به دعوی )دفاع از حقوق خود( به نظرش الزم می رسد، در اولين جلسه دادرسی اختصاری 

عادی مطرح سازد ولی ، همانطور که مرقوم گرديد، منظور از اولين جلسه يا اولين اليحه ، اولين فرصتی است که خوانده فرصت 

جواب ادعاهای  اً)در دومين اليحه خوانده ، فقط پاسخ اليجه خواهان به اولين اليحه و احيان پاسخگوئی به دعوی را پيدا می کند

را به او داد تا  اين حقبه وی داده نشده باشد، بايد  روحه از طرف خواهان خواهد آمد( لذا، در صورتی که اين فرصت قبالًمط

و به طور قطع دادرسی که بدون رعايت کامل آن صورت گرفته باشد،  -که از ابتدائی ترين اصول دادرسی است  -حق دفاع 

 .از او )محكوم عليه ( سلب نشود شايستگی حمل اين عنوان را با خود ندارد،

 آيد: نامه، نتايج زير به دست میبا توجه به مطالب گفته شده در متن پايان

جلسه اول دادرسی، اولين جلسه دادگاه را گويند که موجبات قانونی رسيدگی به دعوا در آن فراهم باشد، جلسه مذکور  -1

 تشكيل شود و مذاکرات طرفين طی آن پايان پذيرد. 

استفاده شده است. بعنوان « تا اولين جلسه دادرسی»متاسفانه در برخی از مواد قانون آيين دادرسی مدنی، از عبارت  -2

تواند تا اولين جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد خواهان می»قانون مذکور، مقرر کرده است:  107مثال، بند الف ماده 

قانون مذکور، به خوانده حق داده است که  62ماده  4يا بند « کند.دخواست را صادر میکند، در اينصورت دادگاه قرار ابطال دا

تا اولين جلسه دادرسی، به بهای خواسته اعتراض کند. اين عبارت دارای ابهام است و مشخص نيست که آيا مهلت زمانی شامل 

از زمان تقديم دادخواست تا قبل از « لسه دادرسیتا اولين ج»رسد ظاهر عبارت شود يا خير؟ به نظر میجلسه اول دادرسی می

شود شود ليكن در اين موارد رويه محاکم اينست که به خواهان و خوانده اجازه داده میشروع جلسه اول دادرسی را شامل می

د را به نحوی اصالح استفاده نمايند  و بهتر است در قانون کنونی، قانونگذار اين ايرا»که تا پايان جلسه اول دادرسی از اين حق 

 نمايد. 
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-قانون آيين دادرسی مدنی، پيش 219و  217همچنين، در مورد تعرض نسبت اسناد مورد استناد طرف مقابل، در ماده 

« االمكان حتی»االمكان تا اولين جلسه دادرسی بعمل آيد. اصطالح بينی شده است که تعرض )انكار، ترديد، جعل( بايد حتی

ت و بهتر است قانونگذار صراحتاً مقرر دارد که نسبت به اسنادی که پيوست دادخواست خواهان است، تعرض نامفهوم و مبهم اس

شود تا پايان جلسه اول دادرسی بعدی، در اولين جلسه دادرسی و در مورد اسنادی که در جريان رسيدگی، ضميمه پرونده می

 د ميسر نباشد. تعرض شود و بعد از انقضای اين مواعد، تعرض نسبت به اسنا

در اين جلسه برای خواهان و خوانده دعوا امتيازات زيادی وجود دارد که استفاده از اين امتيازات، منوط به آگاهی  -3

باشد. خواهان حق دارد تا پايان جلسه اول خواسته خود را افزايش دهد، طرفين دعوی از حقوق و تكاليف خود در اين جلسه می

قانون )دادرسی مدنی( از جمله حقوق ديگر خواهان، تعرض به  98درخواست خود را تغيير دهد ماده  نحوه دعوا با خواسته و

-اصالت اسناد، جلب ثالث و امكان استراد دادخواست است. خوانده نيز در جلسه اول دادرسی، دارای حقوقی است. خوانده می

ه، اعتراض کند. طرح دعوای متقابل، تعرض به اصالت اسناد و تواند در اين جلسه، به بهای خواسته که از طرف خواهان اعالم شد

 باشد. طرح ايرادات شكلی از جمله حقوق ديگر خوانده می

باشند. خواهان مكلف است که در اول دادرسی، اصول خواهان در جلسه اول دادرسی دارای يك سری از تكاليف نيز می

ت کرده است، شخصا يا توسط خود به دادگاه ارائه دهد و در صورت عدم اسنادی را که را که رونوشت آنها را ضميمه دادخواس

گردد. خوانده نيز اقدام به اين امر، در صورتی که دادخواست وی مستند به ديگری نباشد در آن خصوص دادخواست باطل می

گر خوانده اصل و رونوشت اسناد بايد اصل و رونوشت اسنادی را که خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسی حاضر نمايد ا

خود را شخصا يا توسط وکيل يا نماينده خود برای ارائه در دادگاه و مالحظه طرف مقابل نفرستد در صورتی که سند عادی 

مقرر کرده،  96قانون آيين دادرسی(. ماده  96شود )ماده باشد و مورد ترديد يا انكار واقع شود، سند از عداد داليل خارج می

چه خواهان يا خوانده اصل سند عادی استنادی را در دادگاه ارائه ندهند و طرف ديگر نسبت به آن، اظهار ترديد و انكار چنان

-شود. در صورتيكه ترديد و انكار دو مقوله مختلف هستند و نمینمايد، آن سند از عداد داليل خارج و يا دادخواست ابطال می

و انكار کرد. پس بهتر است قانونگذار همانند قانون سابق از عبارت ترديد يا انكار توان همزمان نسبت به يك سند، ترديد 

 استفاده کند.
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 ت خط سوّم. ، قانون آيين دادرسی مدنی در نظم حقوقی ايران، چاپ سوم، انتشارا1385. زراعت، عباس، 8

 ، آيين دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، نشر ميزان. 1382. شمس، عبداهلل، 9

 ، آيين دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ چهارم، نشر ميزان. 1382//   ،    //  ،       

 ، آيين دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ هفتم، نشر دراک. 1385//  ،    //  ،        

 ، آيين دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم، انتشارات جهاد دانشگاهی. 1380سيد محسن،  . صدرزاده افشار،10
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 ، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات بهنشر. 1383.  // ،    //   ، 12
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 ، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 2، قواعد فقه بخش مدنی 1381، . محقق داماد، سيد مصطفی15

 ، مبانی استنباط حقوق اسالمی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران. 1370. محمدی، ابوالحسن، 16
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 ، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ هفدهم، انتشارات اميرکبير. 1380. معين، محمد، 18

 ، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ هفدهم، انتشارات اميرکبير1380//  ،    //   ،        

 ت اميرکبير، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ هفدهم، انتشارا1380//  ،    //   ،         

 ، آيين دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش. 1371الدين، . مدنی، سيد جالل19

 ، آيين قضاوت در محاکم ايران، چاپ اول، انتشارات فكرسازان. 1382. مهاجری، علی، 20

 شارات بهنامی. ، مبسوط در آيين دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، انت1387.    //   ،   //  ، 21

 ، مبسوط در آيين دادرسی مدن، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات بهنامی. 1387//   ،   //  ،       

 ، آيين دادرسی مدنی، انتشارات ميزان. 1383اله، . واحدی، قدرت22
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 ب: مقاالت 

، حقوق خواهان در اولين جلسه دادرسی، فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، 1387. ابهری، حميد، 1

 . 1، شماره 38دوره 

 ، حقوق خوانده در اولينی جلسه دادرسی، مجله دانشكده حقوق  و علوم سياسی دانشگاه مازندران. 1386.   //  ،   //   ، 2

 . 36، مداخله شخص ثالث در دادرسی، مجله حقوقی و قضايی دادگستری، شماره 1380. حسينی، سيد محمد، 3

 .66وق و علوم سياسی دانشگاه تهران، شماره ، دعوای متقابل، مجله دانشكده حق1383. غمامی، مجيد، 4

، جلسه اوّل دادرسی و خصوصيات آن، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، شماره 1376. واحدی، جواد، 5

38 . 

 . 2، دعوای متقابل، مجله حقوقی و قضايی دادگستری، شماره 1370.    //  ،     //  ، 6

 ج. جزوات

 تقريرات درسی ادله اثبات دعوا، دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه مازندران.  1386 . ابهری، حميد،1

 ، موسسه غير انتفاعی شمال.2، تقريرات درسی آيين دادرسی مدنی 1385.    // ،   //   ، 2

Abstract 

The first day of trial is a session in which the litigants present their argument as a claim or plea to the court 

provided that are legal requirements for judgment.  

The first session of trial advantages for both parties of litigation while the other sessions have not such 

advantages.  

In this session the legislator has assigned roghts and tasks for both parties and if any of this rights are 

ignored, it lead to losing them and not doing any tasks may lead to petition void and finally losing a reason of 

number of the reasons of plaintiff or defendant.  
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Some of the decrees special to the first session for plaintiff are as following: increase of petition and its 

changes, presenting the main documents and presentation of main documents and ect. Objecting to wanted value, 

preseting complaints, planning the cross plain and ect are some of the defendants special decrees in the first 

session of trial.  

In some articles of civil prpcedure code, the legislator has used and unclear phrase in stating the rights or 

duties of the parties. On of these phrases is “till first session of trial” which is used in some cases articles. It is 

very important but it is not clear whether it includes the first session of trial itself or not?  

We ll see that the aforementioned expression validation is up the end of the first session.  
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