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سخن ناشر

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

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

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

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

منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب ) در امور مدنی(

مصوب 1379/1/21

 کتاب اول: در امور مدنی
 کلیات

 ماده 1- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور 
حسبی۱ و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های  عمومی، انقالب، تجدیدنظر، دیوان عالی 

کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، به کار می رود.
 ماده 2- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص 
ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به  دعوا را برابر قانون درخواست 

نموده باشند. 
 ماده 3-2 قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی 
صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین  موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض 
باشند یا اصال" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی 
یا فتاوی معتبر و  اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و 
نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی  به دعوا و صدور حکم 

امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
 تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری 

جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4- دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به  طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به 

 صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
 ماده 5- آرای دادگاه ها قطعی است، مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در 

مواردی که به  موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر  باشند.
ماده 6- عقود و قراردادهایی که مخّل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با 

1- ماده 1 قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون 
اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر  وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

2- از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 ماده 597: هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده 
شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت 
یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خالف قانون به تأخیر اندازد یا بر خالف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا 

یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.



۹ قانون آئین دادرسي مدنی 

موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
 ماده 7-1 به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود، تا زمانی که در 

مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر  به موجب قانون.
 ماده 8-2 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و 
یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم  صادر نموده و یا مرجع باالتر، آن هم در 

مواردی که قانون معین نموده باشد.
 ماده 9- رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر 

در این قانون ادامه می یابد.
 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور 
آنان می باشد، مگر این که آن قوانین، خالف شرع شناخته  شود.  نسبت به کلیه قرارهای عدم 
صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون 

در جریان رسیدگی تجدیدنظر  یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

 باب اول: در صالحیت دادگاه ها
 فصل اول: در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

 ماده 10-3 رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صالحیت دادگاه های عمومی و 

1- نظریه مشورتی شماره 7/5317 مورخ 1383/7/20: دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در صورت عدم ذکر پاره ای از خواسته های دعوی در 
رأی صادره از دادگاه بدوی، آن ها را در تجدیدنظر مورد حکم قرار دهد زیرا طبق ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م ۱۳7۹ مرجع تجدیدنظر فقط به آن چه که 
مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین دادرسی مورد حکم قرار گرفته رسیدگی خواهد کرد. بنابراین چنانچه خسارت تأخیر تأدیه 
که »یکی از خواسته های دعوی بوده« در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته باشد دادگاه تجدیدنظر نمی تواند درمرحله تجدیدنظر نسبت 
به آن حکم صادر نماید ولی این امر مانع این نیست که دادگاه تجدیدنظر پس از صدور حکم پرونده را جهت تعیین خسارت تأخیر تأدیه به 

دادگاه بدوی اعاده نماید و یا خواهان از دادگاه بدوی تعیین خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً  بخواهد.
2-نظریه مشورتی شماره 7/4016 مورخ  1384/6/15:  با توجه به این که ماده 2۴ قانون اجرای احکام مدنی جهات تأخیر، تعطیل و یا 
توقیف و قطع اجرای حکم را احصاء نموده و انجام آن را در صالحیت مرجع صادر کننده حکم یا دادگاه صالحیت دار قرار داده و در ماده 8 
ق.آ.د.م ۱۳7۹ نیز تأکید شده که: »هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری 
کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع باالتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.« بنابراین، بر اساس مقررات مذکور، 
دادگاه عمومی نمی تواند قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم قطعی دادگاه دیگری را صادر کند و در نتیجه صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی 

حکمی که از دادگاه دیگری صادر شده به وسیله دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی است.
3- رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18: با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصالح موارد ۱ و 2 و ۳ قانون اصالح 
حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک سال ۱۳65 و الحاق موادی به آن مصوب 2۱ شهریور ۱۳70 )ماده ۱۴8 اصالحی( مرجع رسیدگی 

به اعتراض به رأی هیئت حل اختالف موضوع ماده مذکور دادگاه عمومی است.
- رأی وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22:  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور  نظر به تعریف کارگر در ماده 
2 قانون کار مصوب سال ۱۳6۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و 
حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختالف بین کارگر و کارفرما 
نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱57 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی 
به موضوع در صالحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق 
با موازین قانونی تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳28 برای شعب دیوان عالی کشور 

و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.
- رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2:  دادگاههای انقالب اسالمی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان اهلل تعالی علیه و
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انقالب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را  تعیین کرده باشد.
 ماده 11-1 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و 
اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که  در ایران محل سکونت موقت داشته 
باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت 
نداشته ولی مال  غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که، مال غیرمنقول در 
حوزه آن واقع است، و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در  دادگاه محل اقامتگاه 

خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
 تبصره- حوزه قضایی عبارت است از، قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع 
است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل  مجتمع یا ناحیه، تغییری در صالحیت 

مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳58 شورای انقالب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب

مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳62 مجلس شورای اسالمی معین شده رسیدگی می نمایند و صالحیت آنها نسبت به صالحیت دادگاههای 
عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صالحیت ذاتی است.

 احکام صادره از دادگاههای انقالب در بعضی موارد عالوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع 
او را نیز شامل می شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به 
ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون 
نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱7 مردادماه ۱۳6۳ با دادگاه صادر کننده حکم می باشد و دادگاه انقالب پس از رسیدگی 

اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. واال به بیت المال می دهد.
 بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه ۱۳28 
در رأی وحدت رویه شماره 575-7۱.2.2۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به 
اموالی که دادگاههای انقالب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صالحیت دادگاههای انقالب تشخیص می دهد بنابراین رأی شعبه 2۴ 
دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی 

مصوب ۱۳28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است.
1- ماده 1002 قانون مدنی: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد 

اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود.
- از قانون امور حسبی:

 ماده 48- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته 
باشد  دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

 ماده 49- هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
 ماده 53- در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.

 ماده 54- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم 
کرده است.

 ماده 105- تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که 
عاجز از اداره  اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا 

می شود دادگاه شهرستانی  صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
 ماده 106- سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

 ماده 126- امور راجع به غائب مفقوداالثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
 ماده 127- هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت 

غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
 ماده 128- هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای 

رسیدگی به  امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
 ماده 129- در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
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عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
 ماده 12-1 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از 
حق، تصرف عدوانی و سفایر حقوق راجع به آن در  دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول 

در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
 ماده 13-2 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی 

1- رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5: نظر به این که صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 2۳ ق.آ.د.م 
)در دعاوی مربوطه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت وسایر حقوق راجعه به آن( حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در 
حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 2۱ )ماده ۱۱ فعلی( قانون فوق االشعار 
می باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقول در مواد ۱2 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن 
چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی ازعقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به 
غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صالحیت محاکم 
در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر که تحت شمول حکم ماده 
2۳ ق.آ.د.م )ماده ۱2 فعلی( قرار می گیرد بنا به مراتب در اختالف نظر حاصله بین شعب ۳ و 2۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و 22 

دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۱2 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می باشد.
- نظریه مشورتی شماره 7/2290 مورخ 1382/3/25: مطالبه پول نقاشی ساختمان چنانچه از عقود و قرارداد، ناشی شده باشد دین 
محسوب گردیده و با عنایت به مقررات ماده ۱2 الی 20 ق.م به ویژه ماده 20 این قانون و توجه به رأی وحدت رویه ۳۱-۱۳6۳/۹/5 هیأت 

عمومی دیوانعالی کشور در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی خواهد بود.
2- رأی وحدت رویه 9 مورخ 1359/3/28 هيأت عمومی دیوان عالی کشور: حکم مقرر در ماده )22( قانون آیین دادرسی مدنی )ماده 
۱۳ فعلی( راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صالحیت نسبی دادگاه محل اقامت 
خوانده را که در ماده )2۱( قانون مزبور )ماده ۱۱ قانون فعلی( پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی 
بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. 
این رأی بر طبق ماده )۳( قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳7 برای دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.

- رأی وحدت رویه 688 مورخ 1385/3/23 هيأت عمومی دیوان عالی کشور )حقوقی(: نظر به این که چک با وصف فقدان طبع 
تجاری از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از 
این منظر به لحاظ صالحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳7۹ به شمار می رود نظر به این که در همان حال محل صدور چک 
در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب »محال علیه« در ماده ۳۱0 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 72۴ ق.م حاکم بر آن 
می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد. بی تردید 
دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک 
محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م ۱۳7۹ برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده 
مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوی ایجاد صالحیت خواهد کرد در نتیجه اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی 
کشور رأی شعبه ۱7 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده 270 

ق.آ.د.ک ۱۳78 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است.
- رأی وحدت رویه 705 مورخ 1386/8/1 هيأت عمومی دیوان عالی کشور: چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ »در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، 
خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.« و مهر نیز از 
عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱082 قانون مدنی، به مجرد عقد بر ذمه زوج مستقر می گردد و به داللت ماده 20 همان قانون کلیه دیون 
از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول می باشد؛ لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه 
مهریه از حیث صالحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور 
که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عموی و انقالب 

درامور کیفری مصوب ۱۳78 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع می باشد.
- نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/6/26: سؤال: درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت 
خوانده شهرستان الف باشد و خواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید، آیا دادگاه باید طبق ماده 
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شده باشد، خواهان می تواند به  دادگاهی رجوع کند که  عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده 
است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

ماده 14- درخواست تأمین دالیل و امارات از دادگاهی می شود که دالیل و امارات مورد 
درخواست در حوزه آن واقع است.

 ماده 15- در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی 
اقامه دعوا می شود که، مال غیرمنقول در حوزه آن واقع  است، به شرط آنکه دعوا در هر دو 

قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
 ماده 16-1 هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف 
اقامت دارند، یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع 

شده اند، خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
 ماده 17- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به  دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا 
شخص ثالث، یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این 
دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای 

اصلی در آنجا اقامه  شده است.
 ماده 18- عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، 

مشمول ماده )۱7( نخواهد بود.
اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در   ماده 19-2 هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به 

۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد 
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی 

و صدورحکم نماید.
پاسخ: با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده 
به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده و یا وقوع عقد مطرح نماید، رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳5۹/۳/28 دیوانعالی 
کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، 

رأی مقتضی صادر نماید.
1- نظریه مشورتی شماره 7/93/2426 مورخ 1393/10/6: سؤال: چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل 
اقامه دعوی می باشد، به عنوان خوانده ای که اصال دعوی متوجه وی نیست )به صورت صوری( همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی 
کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می نماید که دعوی متوجه خوانده ای که به طور صوری 
ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می تواند نسبت به خوانده ای که دعوی اصاًل متوجه وی نمی باشد قرار رد دعوی طبق ماده8۹ ق.آ.د.م صادر 
و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صالحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صالحیت به شایستگی 

محل اقامت وی صادر نماید؟
پاسخ: اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صالحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز 
نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱6 قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان 
خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت 
دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می رسد چون اظهارنظر راجع به صالحیت محلی متوقف بر توجه یا 
عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع 

به صالحیت محلی اتخاذ تصمیم کند. 
توقیف  »قرار  صدور  با  دادگاه   ۱۳7۹ ق.آ.د.م   ۱۹ ماده  در  مذکور  فرض  »در   :1386/2/16 مورخ   7/741 نظریه مشورتی شماره   -2
دادرسی« رسیدگی به دعوی مطروحه را متوقف می سازد. اضافه می شود مورد مزبور از موارد صدور »قرار اناطه« نیست و لذا اظهار نظر نسبت 
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صالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم  از مرجع صالحیت دار متوقف 
می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و 
رسید آن را به دفتر دادگاه  رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر 

می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
 ماده 20-1 دعاوی راجع به  ترکه متوفی اگر چه خواسته،  دین و یا مربوط به وصایای متوفی 
باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه  می شود که آخرین اقامتگاه متوفی 
در ایران، آن محل بوده، و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده 
در صالحیت دادگاهی  است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

اقامه شود که شخص  باید در دادگاهی  یا ورشکستگی  به توقف   ماده 21- دعوای راجع 
متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است؛ و  چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، 
در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه 

به قابل تجدیدنظر بودن آن منتفی است.« )البته در نظر گرد آورنده کتاب صدور قرار اناطه نیز خالی از وجه نبوده و قرار اناطه را در امور 
حقوقی را نباید با قرار اناطه در امور کیفری از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی اشتباه گرفت.(

- نظریه مشورتی شماره 7/4625 مورخ 1384/7/4: در فرض استعالم پرونده کیفری بزه جعل سند طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی 
قرار می گیرد، طبق ماده 227 ق.آ.د.م ۱۳7۹ رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه حقوقی متبع است، بنابراین 
اگر قبل از خاتمه رسیدگی و صدور رأی در دادگاه حقوقی رأی قطعی کیفری صادر نشد دادگاه حقوقی رسیدگی خود را ادامه داده و با توجه 
به دالئل و مدارک پرونده حقوقی )از جمله نظریه های کارشناسی( مبادرت به صدور رأی می نماید چنانچه بعد از قطعیت رأی دادگاه حقوقی 
رأی قطعی کیفری معارض با آن در خصوص اصالت یا جعلیت سندی که مستند دادگاه حقوقی بود صادر شود، طبق ماده فوق الذکر با استفاده 

از رأی قطعی کیفری و با استناد به آن رأی دادگاه حقوقی مستنداً به بند 6 ماده ۴26 ق.آ.د.م ۱۳7۹ قابل درخواست اعاده دادرسی است.
1- رأی دیوانعالی کشور شماره 1505 مورخ 20/5/29 شعبه 1: مفاد ماده ۳2 ق.آ.د.م }ماده 20 کنونی{ داللت دارد در صورتی که 
اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می شود. بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد 

همان دادگاه بخش محل مزبور صالح برای رسیدی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود.
- از قانون امور حسبی:

 ماده 162- امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و 
تحریر ترکه  و اداره ترکه و غیره.

 ماده 163- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه 
نداشته  با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

 ماده 164- هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای 
مختلف باشد  دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صالحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد 

صالحیت با دادگاهی است که قباًل شروع به اقدام کرده.
 ماده 165- هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال 
در حوزه  آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به 

دادگاهی که مطابق دو  ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستند.
 ماده 234- ورثه می توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل 

اینکه دین  متوفی مستغرق ترکه او باشد.
 ماده 238- در مورد ترکه متوفای بال وارث که مدیر ترکه معین می شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می گردد.

 ماده 239- در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر 
باشد که  عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

 ماده 338- هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در 
آنجا واقع  است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و در صورتی که 

متوفی وارث یا  قائم  مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطالع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.
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یا نمایندگی داشته یا  دارد.
در  آن ها  اصلی  مرکز  که  بازرگانی  شرکت های  ورشکستگی  به  راجع  دعاوی   1-22  ماده 
ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت، و دعاوی بین  شرکت و شرکاء و اختالفات 
حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است، و نیز 
درصورت انحالل تا وقتی که  تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه 

می شود.
 ماده 23- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی 
که تعهد در آنجا واقع شده، یا محلی که کاال باید در آنجا  تسلیم گردد یا جایی که پول باید 
پرداخت شود، اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی 
ناشی از تعهدات هر شعبه  با2 اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن 
واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز  دعاوی 

در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
 ماده 24-3 رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی 

نخستین به دعوای اصلی را دارد، یا ابتدا به آن رسیدگی  نموده است.

1- رأی وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16: با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصوالً بر طبق ماده 55۹ ق.آ.د.م }ماده ۳7۱ 
وارد  اظهارنظر در مورد صالحیت محلی  انقالب دیوانعالی کشور در  و  قانون تشکیل دادگاه های عمومی  بند 2 ماده 2۳  و  قانون کنونی{ 
نمی شود. چون به موجب ماده 2۳ قانون آیین دادرسی مدنی }ماده ۱2 قانون کنونی{ رسیدگی به دعاوی مربوط به غیرمنقول اعم از دعوی 
مالکیت و سایر حقوق مراجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی علیه مقیم آن 
حوزه نباشد و با عنایت به ماده ۳6 قانون مزبور }ماده 22 قانون کنونی{ که صرفاً ناظر به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و 
شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و ... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 2۳ قانون مارالذکر }ماده ۱2 قانون فعلی{ نمی شود 
و طبعاً رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور که رأی 
شعبه 2۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوای مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صالحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته 

است و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
2- در متن روزنامه رسمی »یا« آمده است.

3- رأی وحدت رویه 662 مورخ 1382/7/29 ردیف 9/82 هيئت عمومی: برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول 
اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند)ب( و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه 
دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود. این رأی در 

موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان  عالی کشور الزم االتباع است.
- رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13: مستفاد از صدر ماده 2۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصّوب سال ۱۳7۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصّوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی 
داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون 
در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر 
انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها الزم االتباع است.
- نظریه مشورتی شماره 7/4850 مورخ 1384/7/11: با عنایت به ماده 2۴ ق.آ.د.م ۱۳7۹ رسیدگی به دعوی اعسار با دادگاهی است 
که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است و در صورت انحالل دادگاه رسیدگی به دعوی 

اعسار به عهده دادگاه جانشین است.
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ماده 25-1 هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور 
باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است؛ و اگر محل تنظیم  سند و اقامت خواهان هر 

دو خارج از کشور باشد، در صالحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 فصل دوم: اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن
 ماده 26- تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع 
شده است با همان دادگاه است. مناط صالحیت تاریخ  تقدیم دادخواست است، مگر در موردی 

که خالف آن مقرر شده باشد.
 ماده 27- درصورتی که دادگاه رسیدگی کنند خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار 
عدم صالحیت، پرونده را به  دادگاه صالحیت دار ارسال  می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است 
خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد، 
پرونده را جهت  حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر 

در تشخیص صالحیت الزم االتباع خواهد بود.
استان  از دو  بین دادگاه های دو حوزه قضایی  درصورتی که اختالف صالحیت   تبصره-2 

باشد، مرجع حل اختالف به  ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.
 ماده 28-3 هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقالب در مورد صالحیت، اختالف 
محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی،  نظامی و انقالب به صالحیت 

1- رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1374/1/13: بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها 
مصوب بهمن ماه ۱۳57 تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج 
سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئـت 
عمومی دیوانعالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های 

دادگستری اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود.
از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین  به شکایات اشخاص ذینفع  -  ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16- رسیدگي 
رسیدگي به سایر دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آید و رأي 

دادگاه فقط پژوهش پذیر است.  مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است.
 تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگي ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل 

تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
2- نظریه مشورتی شماره 7/5220 مورخ 1383/7/19: اختالف بین دو دادگاه تجدیدنظر هم متصور است که در این صورت طبق تبصره 
ذیل ماده 27 که حل اختالف در صالحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان را در صالحیت دیوانعالی کشور قرار داده در فرض 
استعالم چون بین دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و استان تهران اختالف در تشخیص صالحیت پیش آمده، حل اختالف در 

صالحیت دیوانعالی کشور می باشد.
3- رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 1382/1/19 ردیف 21/81: دادگاه های عمومی و انقالب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین 
در صورت حدوث اختالف بین آن ها در مورد صالحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، 
دیوانعالی کشور حل اختالف می نماید و هر گاه این دادگاه ها به صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح 
برای تشخیص  پرونده مستقیماً  و  نبوده  اختالف  به حدوث  نیازی  به مراجع غیرقضایی  اعتبار قضایی آن ها نسبت  برتری  لحاظ  به  بدانند 
صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از 
اشکال است. علی هذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها 

و شعب دیوانعالی کشور الزم االتباع است.
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برای حل  پرونده  بدانند،  را صالح  یا خود  و  نفی صالحیت کنند  از خود  غیر قضایی  مراجع 
اختالف به دیوان عالی کشور  ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص 

صالحیت، الزم االتباع می باشد.
به قرارهای عدم صالحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی  ماده 29- رسیدگی 

کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
 ماده 30-1 هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر 
استان با دادگاه بدوی، در مورد صالحیت اختالف شود، حسب  مورد، نظر مرجع عالی الزم االتباع 

است.

باب دوم: وکالت در دعاوی
و  انتخاب  وکیل  نفر  دو  تا  حداکثر  خود  برای  می توانند  متداعیین  از  هریک   ماده 2-31 

معرفی نمایند.
ماده 32-3 وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای 

1- نظریه مشورتی شماره 7/9265 مورخ 1384/12/22: اگر چه مطابق مواد 58 ق.آ.د.ک ۱۳78 و ماده ۳0ق.آ.د.م ۱۳7۹ دادگاه بدوی 
نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و باید مرجع تالی از مرجع عالی تبعیت نماید و در فرض سؤال ابتدائاً به نظر می رسد که وقتی دادگاه 
تجدیدنظر استانی پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال می دارد توجهاً به مادتین فوق الذکر دادگاه 
بدوی حق مخالفت نداشته و بایستی تبعیت نماید. ولی این قاعده زمانی مصداق دارد که دادگاه بدوی در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر 
استانی باشد که دادگاه تجدیدنظر و بدوی در یک استان مستقر باشند. اما چون در خصوص مورد دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را به یکی 
از دادگاه های بدوی واقع در استان دیگر با صدور قرار عدم صالحیت ارسال نموده و دادگاه مذکور دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی شهر دیگری 
در استان دیگر نیست تا برای  آن دادگاه ایجاد تبعیت نماید. بنابراین دادگاه بدوی به نحو مذکور در استعالم می تواند در چنین مواردی اختالف 
نماید و چون حل قضیه را قانون به طور روشن مشخص ننموده و با استفاده از مواد 27 و به بعد ق.آ.د.م ۱۳7۹ به نظر می رسد مرجع حل 

اختالف دیوان عالی کشور خواهد بود.
2- رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11: طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: »دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و 
هرکس مـی توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه های صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق 
مراجعه به آن را دارد منع کرد« انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: »هیچ دادگاهی 
نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر 
قانون درخواست نموده باشند.« و در ماده ۳۹ تصریح کرده: »در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطالع دهد، دادگاه به موکل 
اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...« همچنین قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصّوب ۱۳56 
در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به 
دادگاه ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه 
دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آن ها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱220 ۱۳85/8/27 شعبه پانزدهم دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است.
3- نظریه مشورتی شماره 7/8167 مورخ 1384/11/12: هر چند ق.آ.د.م و قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی در یک تاریخ به 
تصویب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان رسیده است ولی نظر به این که در تاریخ تصویب آیین دادرسی مذکور هنوز قانون اجازه 
تأسیس بانک های غیر دولتی الزم االجرا نبوده و بانک های خصوصی هم تأسیس نشده بوده است. لذا به نظر می رسد که نظر قانونگذار منحصراً 

بانک های دولتی بوده و استفاده از نماینده حقوقی قابل تسری به بانک های خصوصی نیست.
- نظریه مشورتی شماره 7/7454 مورخ 1385/9/28: ماده ۳2 ق.آ.د.م ۱۳7۹ تنها از نهادهای انقالب اسالمی و مؤسسات عمومی غیر 
دولتی نام برده و از شرکت های تجارتی وابسته به آن ها اسمی نبرده است و لذا نمی توان این گونه شرکت ها را در ردیف شرکت های دولتی که 
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در صدر ماده به طور صریح به  آن ها اشاره شده قرار داد و از ناحیه آن ها برای دفاع از پرونده و یا تقدیم دادخواست نماینده حقوقی پذیرفت.
- نظریه مشورتی شماره 7/713 مورخ 1386/2/15: با عنایت به ماده واحده )اصالحی ۱۳76/6/۳0( قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از 
نماینده حقوقی در مراجع قضایی و مصوب ۱۳7۴/۳/7 با اصالحات بعدی و با توجه به ماده ۳2ت ق.آ.د.م ۱۳7۹. اوالً، ادارات و سازمان های 
دولتی نمی توانند به استناد ماده ۳2 قانون آیین دادرسی مزبور وکالء دادگستری را به عنوان نماینده حقوقی خود به مراجع قضایی معرفی 
کنند؛ ثانیاً، اگر وکیل دادگستری عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی باشد چون من باب این عضویت، با دانشگاه رابطه 
استخدامی دارد به لحاظ این سمت و نه به عنوان وکیل دادگستری می تواند به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه برای طرح دعوی یا دفاع و 

تعقیب دعوی مربوط به دانشگاه معرفی شود.
- نظریه مشورتی شماره 7/92/1613 مورخ 1392/8/19: سؤال: آیا مقررات ماده ۳2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

شامل بانک هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟
پاسخ: ماده ۳2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ ناظر به نهادهای انقالب اسالمی، مؤسسات 
عمومی غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از %50 
سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست 
موضوع ماده ۳2 قانون مذکور از شمول آن ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطالح »کارمندان رسمی« در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
- نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28: سؤال: ۱- ... 5- آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته 
شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳7۳ مجلس شورای اسالمی با 

اصالحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟...
پاسخ:۱- ... 5- باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳86/7/8 وارد بر قوانین قبلی از جمله »قانون محاسبات عمومی 
کشور« مصوب ۱۳66/6/۱ با اصالحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱27 آن »کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون 
از تاریخ الزم االجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در »قانون فهرست نهادها و 
مؤسسات عمومی غیردولتی« مصوب ۱۳7۳/۴/۱۹ با اصالحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، »مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی« تلقی 
خواهند شد، زیرا قانون اخیرالذکر )فهرست نهادها...( بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ۱2 تصویب شده است که با 

تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصوالً لزوم تصویب فهرست منتفی است...
 ۱۳7۹ ق.آ.د.م   ۳2 ماده  در  مذکور  دولتی  غیر  عمومی  موسسات  از  منظور   :1383/1/30 مورخ  نظریه مشورتی شماره 7/10444   -

موسسات مذکور در ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی مصوب ۱۳7۳/۴/۱۹ با الحاقات و اضافات بعدی است.
- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غير دولتی مصوب 1373/4/19:

نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5  آنها، مؤسسات و  به   ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته 
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳66 می باشند:

۱- شهرداریها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی.

۳- هالل احمر.
۴- کمیته امداد امام.

5- بنیاد شهید انقالب اسالمی.
6- بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

7- کمیته ملی المپیک ایران.
8- بنیاد ۱5 خرداد.

۹- سازمان تبلیغات اسالمی.
۱0- سازمان تأمین اجتماعی.

۱۱- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران.
تبصره- اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت )۳( ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید.
۱2- مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

۱۳-شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
۱۴-کتابخانه حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی ) قم(

۱5-جهاد دانشگاهی
۱6-بنیاد امور بیماریهای خاص
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انقالب اسالمی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند عالوه بر استفاده 
از وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی 
خود یا  کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده 

نمایند:
حقوقی  دفاتر  در  آموزی  کار  سابقه  سال  دو  با  حقوق  رشته  در  لیسانس  بودن  دارا   -۱

دستگاه های مربوط.
2- دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت 

یا وکالت.
 تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی 

وی خواهد بود.
 ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

به  راجع  قوانین  به  موجب  که  باشند  شرایطی  دارای  باید  متداعیین  وکالی   ماده 1-33 
وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.

صورت  در  رسمی باشد.  غیر  یا  رسمی  سند  موجب  به  است  ممکن  وکالت   2-34  ماده 

۱7-سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران
۱8-صندوق بیمه روستاییان و عشایر
۱۹-صندوق تأمین خسارت های بدنی

 تبصره ۱- مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر 
انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا 

نهاد عمومی غیر دولتی باشد.
 تبصره 2- اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام والیت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسالمی 
تصویب و در تاریخ ۱۳7۳.۴.2۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورای اسالمی - علی اکبر ناطق نوری
1-  ماده 15 قانون امور حسبی: اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت 

مشاور همراه خود به دادگاه  بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
 تبصره- نماینده اعم از وکالء دادگستری یا غیر آن ها است.

- ماده 12 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب 1333/5/12: در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا 
دادستان یا دادیار یا بازرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه 

نزد آن دادستان یا دادیار یا بازرس ممنوع است.
و کشوری مصوب  دولتی  معامالت  در  کارمندان  و  نمایندگان مجلسين  و  وزرا  مداخله  منع  به  راجع  قانونی  ماده 3 الیحه   -
1337/10/22: از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری 

ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.
2- نظریه مشورتی شماره 7/3023 مورخ 1358/6/4: وکالتنامه ای که در خارج از کشور تنظیم می شود از نظر شکل سند مادام که به 

گواهی مأمورین سیاسی یا کنسول ایران نرسد فاقد اعتبار است.
- رأی دیوانعالی کشور شماره 1964 مورخ 1334/10/26 شعبه 4: چون اختیارات وکیل راجع به فرجام خواهی به دستور ماده 62 
ق.آ.د.م }ماده ۳5 کنونی{ باید تصریح شود و به موجب جمله اصالحی مقصود از تصریح ذکر موضوع می باشد. بنابراین اگر در وکالتنامه 
پیوست دادخواست فرجامی موضوع فرجام خواهی ذکر نشود دادخواست رد می شود. )البته مطابق بند 5 ماده 8۴ قانون فعلی آ.د.م مصوب 

۱۳7۹ دعوی رد می شود.(
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اخیر، درمورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند  ذیل وکالت نامه تأیید کند که 
وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.  در صورتی که 
وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی 
جمهوری اسالمی ایران برسد. مرجع گواهی  وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور 
با  دادگستری  وزارت  توسط  که  بود  آئین نامه ای خواهد  به موجب  ایران  یا کنسولی  سیاسی 
همکاری  وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به  تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد 
رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در  صورت جلسه قید و به امضای موکل 
می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او 

را تصدیق نمایند.
انکار نماید، دادگاه به این  اثرانگشت خود را  یا   تبصره- درصورتی که موکل، امضا، مهر 

موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
 ماده 35- وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه 
را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خالف شرع باشد،  لیکن در امور زیر باید اختیارات 

وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

2- وکالت در مصالحه و سازش.
۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴- وکالت در تعیین جاعل.
5- وکالت در ارجاع دعوا به  داوری و تعیین داور.

6- وکالت در توکیل.
7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

8- وکالت در دعوای خسارت.
۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱0- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱2- وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳- وکالت در ادعای اعسار.

۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.
 تبصره 1- اشاره به شماره های یاد شده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب 

نمی شود.
 تبصره 2- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایالء قابل توکیل نمی باشد.

تعقیب  و  اجرایی  برگ  صدور  درخواست  حق  درصورتی  دادرسی،  در  وکیل   -36  ماده 
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عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به  نام موکل را  خواهد داشت که، در وکالت نامه 
تصریح شده باشد.

 ماده 37-1 اگر موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به  دادگاه و وکیل معزول 
اطالع دهد.

 عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه 
قید و به امضای موکل برسد.

 ماده 38- تا زمانی که عزل وکیل به  اطالع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت، 
همچنین ابالغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود،  مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی 
پس از اطالع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

 ماده 39-2 درصورتی که وکیل استعفای خود را به  دادگاه اطالع دهد، دادگاه به  موکل 
اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب  نماید؛ و دادرسی تا مراجعه 
موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.  وکیلی که دادخواست 
تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن، 
موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع  نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ می شود، رفع نقص به 

عهده موکل است.
 ماده 40- درصورت فوت وکیل یا استعفا، یا عزل، یا ممنوع شدن، یا تعلیق از وکالت، یا 
بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی الزم نباشد، دادرسی  به  تأخیر نمی افتد و درصورت نیاز به 
توضیح، دادگاه مراتب را در صورت  مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطالع 

می دهد که، شخصاً یا  توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
 ماده 41-3 وکال مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند؛ مگر این که دارای عذر 

موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

1 - نظریه مشورتی شماره 7/93/1413 مورخ 1393/6/18: سؤال: ۱ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً 
و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابالغ شود یا ابالغ به احدی از آنها کفایت 
می کند؟ 2ـ در راستای ماده ۳7 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب 

را به وکیل معزول ابالغ کند؟ 
پاسخ: ۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر 
یک از وکالء ابالغ شود. 2ـ طبق ماده ۳7 قانون آئین دادرسی در امور مدنی »چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه 

و وکیل معزول اطالع دهد...«. بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطالع عزل به وکیل ندارد. 
2- نظریه مشورتی شماره 7/335 مورخ 1383/1/19: منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از ماده ۳۹ ق.آ.د.م ۱۳7۹ همان 
اخطار رفع نقص موضوع ماده 5۴ از قانون مورد بحث است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده ۳۹ آن قانون اگر 
دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده ای که تشکیل شده است به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوق الذکر ناقص باشد 

اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت می گیرد و موکل موظف است طبق ماده 5۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.
3- نظریه مشورتی شماره 7/255 مورخ 1386/1/27: با توجه به ماده ۴۱ ق.آ.د.م ۱۳7۹ وکالء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته 
باشند، مگر این که دارای عذر موجهی باشند بنابراین در صورتی که بدون عذر موجه حاضر نشوند متخلف محسوب می شوند هر چند که 

الیحه فرستاده باشد.
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