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در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 .33سوزة قضایی قلمرو یك ب ش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ است كه دادگاه در
آن واقع است.
 .34تش یی صالسیت یا عدم صالسیت هر دادگاه نب ت به دعوایی كه به آن رجوع شده اسـت بـا
خود آن دادگاه است.
صنف  سقوقی و اداری.
 .35صالسیت ذاتی بر اساس صنف ،نوع و درجه مش ی میشود .نوع  عمومی یا استثنایی
درجه  بدوی یا تجدیدنظر
 .36تعیین صالسیت مراجع قضاوتی از هر صنف با توجه بـه نـوع و ماهیـت آنهـا علیاالصـول در
مقرراتی پیشبینی میشود كه ناظر به سازمان قضاوتی است.
 .37نداشتن صالسیت ذاتی مرجع صادركننده رأی ،كه موجب بطالن رأی است ،باید مورد رسـیدگی
و اسراز قرار گیرد و بنابراین با م تومه شدن امر ،مجالی برای طـرح یـا اظهـارنظر بـه آن بـاقی
نمیماند.
به ع ارت دیگر ،رأی صادره از مرجعی كه صالسیت ذاتی ندارد ،چنانچه راه شکایتی نب ت به آن
ن اشد ،باید اجرا شود.
 .38مراجع اختصاصی سقوقی دادگبـتری مراجعـی هبـتند كـه عـزل و نصـب قضـات آن كـالً در
صالسیت قوه قضاییه است.
 .39موضوع عدم صالسیت محلی دادگاه معموالً در مرسله بدوی پیش میآید.
 .40اقامتگاه ش ی سقوقی مركز عملیات آنهاست.
 .41اعالم خواهان در مش ی نمودن اقامتگاه خوانده محمول بر صحت است مگر اینکه خـالف آن
با توجه به دالیل موجود در پرونده محرز بوده و یا خوانده اث ات نماید.
 .42تعیین دادگاه محل اقامت خوانده بهعنوان مرجع صالح بهعنوان اصل بر م نای عمـل بـهظاهر و
اصل برائت متهم است.
 .43تغییر اقامتگاه خوانده یا تغییر در سوزه قضایی در جریان دادرسی ،تـأثیری در صـالسیت دادگـاه
محلی كه خوانده در زمـان اقامـه دعـوا در آن مقـیم بـوده ،ن واهـد داشـت ،در سقیقـت منـاط
صالسیت ،تاریخ تقدیم دادخواست است ،مگر در موردی كه خالف آن مقرر شده است.
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 .44اقامتگاه انت ابی محلی است كه طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا
ابالغ اوراق دادرسی مربوط به آن انت اب میكنند.
 .45تأثیر اقامتگاه انت ابی در صالسیت محلی دادگاه در صورتی است كه مـال صـالسیت محلـی
دادگاه در رسیدگی به دعوای موردنظر ،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد( ،نه به عنـوان
مثال محل وقوع ملك).
 .46انت اب محل ابالغ اوراق در قرارداد در صورتی مورد اعتنای دادگاه قرار میگیرد كه محل مزبور
اقامتگاه سقیقی یا اقامتگاه انت ابی و یا شهر مقر دادگاه باشد.
 .47چنانچه در اقامتگاه انت ابی نشانی اصحاب دعوا مش ی نشده باشد راهی جزء ابـالغ اوراق بـه
نشانی آنها در اقامتگاه سقیقی نیبت.
 .48دادگاه تجدیدنظر در امور سقوقی تنها مرجع تجدیدنظر است.
 .49دادگاههای انتظامی ،اطفال و انقالب هر سه مراجع اختصاصی كیفریاند.
 .50با توجه به رأی وسدت رویه دادگاه انقالب به دعاوی مربوط به امـوال مصـادره شـده رسـیدگی
میكند.
 .51محاكم ایران در تمام مواردی كه مورد مراجعه مدعی سق قرار میگیرند ،همواره صالحاند؛ ستـی
اگر خوانده ،خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.
 .52اگر خوانده مقیم ایران ن اشد و یا اقامتگاه او در ایران مش ی ن اشد و یـا خواهـان نتوانـد آن را
تعیین كند  دعوا باید به ترتیب:
1ـ در دادگاه محل سکونت موقت خوانده اقامه شود.
2ـ اگر محل سکونت موقت نداشت  در دادگاهی كه در سوزة آن مال غیرمنقول دارد.
3ـ اگر مال غیرمنقول هم نداشت  در محل اقامت خود (خواهان)
 .53دعوا بر اساس ماهیت سق به عینی و ش صی و م تلط تقبیم میشود.
 .54از لحاظ موضوع سق ،دعاوی به منقول و غیرمنقول تقبیم میشوند.
 .55دعوا در صورتی منقول است كه موضوع مبتقیم آن مطال ه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.
 .56اصل بر منقول بودن دعاوی است.
 .57تعهدات منقولاند.
 .58دعوای ش صی = تعهد  تعهد یا فعل است یا تر فعل  همچنین تعهد یا قـانونی اسـت
یا قراردادی.
 .59كلیه دیون منقولاند بهجز اجرتالمثل و خبارت وارد بر امال كه غیرمنقولاند.
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 .60مطال ه مال منقول ،منقول است( .عینی و منقول)

 .61دعوای فبخ یا ابطال قرارداد انتقال عین معین تحویل شـده ،بـه عنـوان مثـال بـه علـت عـدم
پرداخت ثمن یا نداشتن شرایط اساسی قرارداد ،دعوای م تلط است ،زیرا درعینسال كه دعـوای
فبخ و ابطال ،دعوای ش صی است با فبخ و بطالن ،مالکیت بایع بـر عـین مـورد معاملـه و در
نتیجه سق مطال ه آن به وجود میآید كه سقی عینی است.
 .62دعوای فبخ و بطالن ،منقولاند.
 .63دعوا در صورتی غیرمنقول شمرده میشود كه موضوع مبتقیم آن مـال غیرمنقـول و یـا سقـوق
راجع به آن باشد( .مانند سق انتفاع و سق ارتفاق از غیرمنقول)
 .64دعاوی به خواسته الزام به انجام عقد یا قراردادی كـه موضـوع آن ستـی بـهطور مبـتقیم مـال
غیرمنقول باشد (مانند تعهد به تبلیم غیرمنقول) منقول است.
 .65دعاوی مربوط به غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ،مزاسمت ،ممانعت از سق ،تصرف عـدوانی و
سایر سقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود كه مال غیرمنقـول در سـوزه آن واقـع اسـت
اگرچه خوانده در آن سوزه مقیم ن اشد.
 .66دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول بر اساس م  12ق.آ.د.م .در دادگاهی اقامه میشـود كـه مـال
غیرمنقول در سوزه آن واقع است.
 .67دعوای مطال ه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرتالمثل آن ،در غیر مـورد عقـود و قراردادهـا
 دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صالسیت دادگاه محـل وقـوع مـال غیرمنقـول
است.
 .68تمام دعاوی راجع به غیرمنقول در محل وقوع مال غیرمنقول قابلطرح نیبتند تنها آنهـایی در
صالسیت دادگاه محل وقوع ملكاند كه قانون تصریح كرده است( .زیرا كـه ایـن سکـم اسـتثنایی
است و اصل صالسیت محل اقامت خوانده است)

✓ دعاوی راجع به منقول و غیرمنقول در صورتی در صالسیت دادگاه محـل وقـوع مـال غیرمنقـول
است كه دعاوی را به غیرمنقول خودش از آن دسته از دعاوی باشد كه در صالسیت دادگاه محـل
وقوع غیرمنقول باشد( .مانند دعوای تصرف) نه دعاوی مانند مطال ه ثمـن اجـاره غیرمنقـول كـه در
صالسیت محل اقامت خوانده است نه محل وقوع مال غیرمنقول.
 .69دعوای الزام به ایفای تعهد ایجاد ساختمان یا تحویل ساختمان یا الزام به تبلیم سند رسمی مال
غیرمنقول ،ش صی و منقول است.
 .70دیون و از جمله مالاالجاره غیرمنقول از سیث صالسیت محاكم در سکم منقول محبوب شده و
دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.
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 .71چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال غیرمنقول و منقـول باشـد ،بهشـرط آنکـه دعـوا در هـر دو
قبمت ناشی از یك منشاء باشد ،خواهان مکلف است ،دعوا را در محـل وقـوع مـال غیرمنقـول
اقامه نماید  ال ته در صورتی كه دعوای راجع به غیرمنقول در صالسیت دادگـاه محـل وقـوع
مال غیرمنقول باشد( .مثالً دعوای تصرف و مالکیت)
 .72درخواست افراز  چنانچه جریان ث تی خاتمه یافته باشد  در صالسیت اداره ث ـت اسـت  جریـان
ث ت خاتمه نیافته باشد  در صالسیت دادگاه است.
✓ رسیدگی به درخواست افراز چنانچه در بین شركاء محجور باشد در صالسیت دادگاه است.
 .73رأی اداره ث ت ،در دعوای افراز ملکی كه جریان ث تی آن پایان یافته تنها قابل اعتراض از سوی
هریك از شركاء در دادگاه عمومی است و رأی دادگاه عمومی نیز قابل تجدیدنظر است.
 .74رأی اداره ث ت در رسیدگی به درخواست افراز ملکـی كـه جریـان ث تـی آن خاتمـه یافتـه قابـل
اعتراض ثالث نیبت.
 .75ملکی كه بهموجب تصمیم قطعی اداره ث ت غیرقابل افراز است ،به تقاضای هریك از شركاء بـه
دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
 .76اداره ث ت مرجع استثنایی سقوقی است نه اداری.
 .77دعوای تصرف عدوانی نب ت به ملك غیرمنقول علیه اداره دولتی در صالسیت دادگـاه عمـومی
وقوع ملك است نه دیوان عدالت اداری.
 .78هرگاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در سوزه قضایی م تلف اقامت دارند یـا راجـع
به اموال غیرمنقول متعددی باشد كه در سوزههای قضایی م تلف واقعاند ،خواهان میتوانـد بـه
هریك از دادگاههای سوزههای یاد شده رجوع كند( .هر كدام از این مراجع صـالح بـه رسـیدگی بـه
سایر دعاوی نیز میباشند).

 .79در صورت تعدد خواندگان در جایی كه قاعدة عمومی صالسیت دادگاه محل اقامت خوانده باشـد
میتواند در محل اقامت هركدام از خواندهها اقامة دعوا كند.
 .80دعاوی طاری اگر با دعوای اصلی مرت ط یا دارای یك منشاء باشند باید در دادگاهی اقامه شـوند
كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است( .ستی اگر صالسیت ذاتی نداشته باشد)
 .81دعوای طاری درهرسال باید در دادگاهی كه به دعوای اصلی رسیدگی مینماید ،اقامه شود؛ ستی
اگر از صالسیت ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا باید این دادگاه از طرح دعـوای طـاری آگـاه باشـد.
النهایه این دادگاه در صورت عدم صالسیت ذاتی باید با صدور قرار عدم صالسیت پرونـده را بـه
مرجع صالح بفرستد.
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✓ چ نانچه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری است ،رسـیدگی
را تا سصول این امر متوقف نماید.
 .82رسیدگی به دعوای طاری چنانچه از صالسیت ذاتيي دادگـاه خـارج ن اشـد ،باييد در دادگـاهی
رسیدگی شود كه به دعوای اصلی رسیدگی میكند( .ستی اگر صالسیت نب ی نداشته باشد)

 .83دعوای طاری ع ارتند از:

1ـ جلب ثالث
2ـ خواهان علیه خوانده  دعوای اضافی
3ـ خوانده علیه خواهان  دعوای تقابل
4ـ ش ی ثالث علیه اصحاب دعوا  دعوای ورود ثالث

 .84اعتراض ثالث دعوای طاری نیبت.
 .85دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خبارت بهصورت مبتقل ،دادگـاه محـل اقامـت خوانـده
است.
 .86هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اث ات ادعایی باشد كـه رسـیدگی بـه آن در صـالسیت دادگـاه
دیگری است ،رسیدگی به دعوا تا ات اذ تصمیم از مرجع صالسیتدار متوقف میشود .باید ظرف
یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیكننده تبـلیم كنـد،
در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اث ـات ادعـا در دادگـاه
صالح ،مجدداً اقامه دعوا نماید( .دعوای منوط به)
 .87دعوای منوط به با دعوای طاری متفاوت است؛ در صورتی كه رسیدگی به دعوا منوط بـه اث ـات
ادعایی باش د كه در صالسیت دادگاه دیگری است ،رسیدگی به دعوا تا ات ـاذ تصـمیم در مرجـع
صالسیتدار متوقف می شود و خواهان باید ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید
را تحویل دفتر دادگاه دهد وگرنه دادگاه قرار رد دعوا صادر میكند.
 .88پس از تش یی شع ی از شعب دادگاه عمومی به دادگاه خـانواده ،توسـط رئـیس قـوه قضـاییه،
دادگاه عمومی سق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه را ن واهد داشت.
 .89دادگاه خانواده و شورای سل اختالف هر دو از مراجع اختصاصیاند.
 .90چنانچه دعوای داخل در صالسیت دادگاه خانواده در سایر شعب دادگاه عمومی اقامه گردد ،ایـن
دادگاه باید قرار عدم صالسیت صادر كند.
 .91رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام میشود.
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 .92آنچه در صالسیت دادگاه خانواده است ،توافق اصحاب دعـوا در انت ـاب مرجعـی دیگـر ،بیاثـر
است .بنابراین ،سایر مراجع ،از جمله سایر شعب دادگاه عمومی نمیتواننـد بـه دعـاوی داخـل در
صالسیت این دادگاه رسیدگی نمایند ،ستی اگر توافق طرفین اسراز شود.
 .93در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ،زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج)
یا محل سکونت خود اقامه دعوا كند مگر آنكه خواسته دعوا مطال ه مهریه غیرمنقول باشد .كـه
در این صورت باید در محل مال غیرمنقول اقامه شود.
 .94هرگاه هر دو زوج در ایران اقامتگاه موقت داشته باشند محل سکونت موقت زوجه صالح است.
 .95چنانچه هر دو زوج مقیم خارج باشند و دعاوی خانوادگی را در دادگاه محل اقامت خویش اقامـه
كنند اسکام این دادگاهها و مراجع در صورتی در ایران اجرا میشود كه دادگاه صالح ایرانی اسکام
یادشده را بررسی نموده و سکم تنفیذی صادر كند.
 .96در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین اگر هیچیك از زوجین در ایران اقامتگاه و محل سـکونت
نداشته باشد دادگاه شهرستان تهران صالسیت رسیدگی را دارد مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا
در محل دیگر توافق كنند.
دادگاه محل وقوع عقد نکاح
 .97دعوای مطال ه مهریه در صالسیت:
دادگاه محل اقامت زوج میباشد.
 .98ر سیدگی به شکایت مؤدی نبـ ت بـه میـزان عـوارض معینـه توسـط شـهرداری در صـالسیت
كمیبیون ماده  77قانون شهرداریهاست.
 .99رفع اختالف بین مودی و شهرداری در خصو عوارض ساختمان در صالسیت كمبـیون مـاده
 77است .اعتراض به رأی كمیبیون ماده  77قانون شهرداری در صالسیت دادگاه عمومی است.
 .100رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد خودداری از صـدور پروانـه سـاختمانی در صـالسیت
دیوان عدالت اداری است.
 .101دعوای راجع به ت وقف یا ورشکبتگی بایـد در دادگـاهی اقامـه شـود كـه شـ ی متوقـف یـا
ورشکبته در سوزه آن اقامت داشته است.
✓ و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه میشود كه متوقف یا ورشکبته در
سوزه آن برای انجام معامالت خود شع ه یا نمایندگی داشته یا دارد.
 .102رسیدگی به دعوای اعبار در صالسیت دادگاهی اسـت كـه صـالسیت رسـیدگی ن بـتین بـه
دعوای اصلی را دارد یا ابتدائاً به آن رسیدگی كرده است.
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 .103دعوای اعبار محکومعلیه از پرداخت محکومبه موضوع قانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای
مالی در صالسیت دادگاه رسیدگیكننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادركننده اجراییـه اسـت و
به طرفیت محکومله اقامه میشود.
 .104دعوای ابطال دستور اجرای سند الزم االجرا در صالسیت دادگاه عمومی محل مرجعی است كه
دستور اجرا را صادر كرده است.
 .105دعوای بطالن تقبیم باید در دادگاهی كه تقبیم توسط آن به عمل آمده اقامه شود.
 .106در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادهـا ناشـی شـده باشـد
خواهان میتواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در سوزه آن واقعشده است یـا تعهـد
میبایبت در آنجا انجام شود.
 .107دعاوی راجع به تعهدات شركت در مقابل اش ا خارج از شركت در محل انعقـاد عقـد یـا در
محل انجام تعهد یا محل پرداخت پول یا محل اقامت خوانده اقامه میشود( .انت اب هر كدام از
این مراجع در اختیار خواهان است)

 .108دعاوی راجع به تركه متوفی تا زمانی كه تركه تقبیم نشده در دادگاه آخرین اقامتگـاه متـوفی
باید اقامه شود ،ستی اگر تركه غیرمنقول باشد.
 .109دارنده چك میتوان ت یراً به دادگاه؛  .1محل وقع عقد یا قرارداد (یعنی محل صدور چك)  .2یـا
به دادگاه محل انجام تعهد (یعنی محل استقرار بانك محالعلیه) و  .3دادگاه محل اقامت خوانـده
(ط ق قاعده عمومی صالسیت نب ی) رجوع نماینده و تمام این مراجع صالح میباشد.
 .110چنانچه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه رسیدگیكننده به اصـل
دعوا باشد ،درخواست از آن دادگاه به عمل میآید ستی اگر صالسیت رسیدگی به اصل دعوا را
نداشته باشد.
 .111در محلهایی كه شورای سل اختالف تشکیل شده است ،درخواست تأمین دلیل در صـالسیت
شورای مزبور است.
 .112مرجع صالح نب ت به سند ث تاسوال ،دادگاه محل اقامت خواهان است.
✓ هرگاه محل اقامت خواهان و محل صدور سند هر دو خارج از كشور باشد ،دادگـاه عمـومی
تهران صالح است.
✓ اگر محل صدور ایران و محل اقامت خواهان خارج از كشور باشد ،دادگاه محل صدور صالح
است.
 .113رسیدگی به ت لف مربوط به ساخت و سـازهای غیرمجـاز خـارج از محـدوده قـانون شـهر در
صالسیت دیوان عدالت اداری است.
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 .114اختالف بین گمر و مؤدی در تش یی نوع كاال در صالسیت كمیبیونی مركب از كارمندان
گمر و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
 .115اختالف ساصله بین شركاء مادام كه شركت باقی است در مركز اصلی شركت اقامه میشود.
 .116به دعاوی سقوقی علیه روسانیون در دادگاه عمومی ،ط ـق آیـین دادرسـی مـدنی دادگاههـای
عمومی رسیدگی میشود.
 .117چنانچه خوانده تا پایان اولین جلبه دادرسی ایراد عدم صالسیت محلی نمایـد دادگـاه بایـد بـا
صدور قرار عدم صالسیت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.
 .118اگر تا پایان جلبة ن بتین به عدم صالسیت نب ی دادگاه ایراد شود و با این وجود دادگـاه بـه
پرونده رسیدگی و سکم صادر كند این رأی هم در تجدیدنظر و هم در فرجام باید نقي شـود.
اما اگر ایراد نشود ،در فرجامخواهی نقي نمیشود ولی در تجدیدنظر فبخ میشود.
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اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن

 .119در اختالف صالسیت ،چنانچه دادگاه مرجوععلیه خود را صالح نداند ،ولی ادعای عدم صالسیت
دادگاه اول را بپذیرد ،و دادگاه سومی را صالح تش یی دهد ،باید پرونده را با صدور قرار عـدم
صالسیت ،به دادگاه سوم بفرستد و در اینجا نیازی به فرستادن پرونده به مرجع سـل اخـتالف
نیبت( .اختالفی پیش نیامده) مجمع سل اختالف مربوط به جایی است كه دادگـاه دوم ،ادعـای
عدم صالسیت دادگاه اول را نپذیرد.
 .120رسیدگی به قرارهای عدم صالسیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشـور ،خـارج از
نوبت خواهد بود.
✓ قرار عدم صالسیت (ذاتی یا محلـی) نه قابل فرجام و نه قابل تجدیـدنظر اسـت( .قـرار عـدم
صالسیت صادره از دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است).

 .121دادگاهی كه خواهان دعوا را در آن اقامه نموده است چنانچه فاقد صالسیت ذاتی باشد در هیچ
صورت نمیتواند به دعوا رسیدگی كند.
 .122هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگـاه
بدوی در مورد صالسیت اختالف شود سبب موردنظر مرجع عالی الزم االت اع است.
 .123سل اختالف در صالسیت بین دادگاه كیفری استان و دادگاه اطفال از یك استان در صـالسیت
دیوان عالی كشور است.
 .124اختالف صالسیت بین دادگاههای نظامی  1و  2با دادگاه تجدیدنظر متصور نیبت.
 .125سل اختالف بین دو دادگاه عمومی یك استان با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
 .126سل اختالف بین دادگاه عمومی یك استان با دادگاه عمومی استان دیگر ،با دیوان عالی كشور
است.
 .127سل اختالف بین دادگاه نظامی یك استان با دادگاه عمومی یا انقالب همان اسـتان بـا دیـوان
عالی كشور است.
 .128بهصورت كلی میتوان گفت اگر اختالف صالسیت بین دادگاههای یك استان ذاتی باشد مثـل
اخت الف بین دادگاه عمومی و نظامی و یا عمومی و انقالب سل آن درهرسال با دیـوان عـالی
كشور است ستی اگر هر دو دادگاه در یك استان باشند .اما اگر اختالف صالسیت در سوزه یك
استان نب ی باشد مثل اختالف بین دو دادگاه عمومی یك استان سـل اخـتالف در صـالسیت
دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
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 .129سل اختالف بین دادگاههای واقع در دو استان ،همواره با دیوان عالی كشـور اسـت خـواه ایـن
اختالف بین دادگاه عمومی و انقالب یك استان با دادگاه عمـومی و انقـالب اسـتان دیگـری
باشد یا بین دادگاه تجدیدنظر یك استان با دادگاه عمومی یا تجدیدنظر استانی دیگر.
 .130سل اختالف بین دیوان عدالت اداری با دادگاه دادگبتری با دیوان عالی كشور است.
 .131هرگاه اختالف در صالسیت یا بهصورت اث اتی پیش آید (دو یا چند مرجع همزمان خـود را صـالح
بدانند یا بهصورت همزمان در آنها مطرح باشد) مراجع رسیدگیكننده به دعاوی واسـد مکلفانـد
پس از آگاهی ،مراتب را جهت تعیین مراجع صالح به مرجع سل اختالف اعالم كنند.
✓ بدیهی است رسیدگی در مراجع مزبور كه خود را صـالح میداننـد تـا سـل اخـتالف ادامـه
مییابد.
 .132مناط ایجاد صالسیت برای دادگاه رسیدگیكننده به دعوا ،تاریخ تقدیم دادخواست است.
 .133تش یی صالسیت یا عدم صالسیت هر دادگاه نب ت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با
همان دادگاه است.
 .134دادگاههای عمومی ،انقالب و نظامی مکلفاند دعوا یا امری را كه نزد آنها مطرح اسـت و آن
را در صالسیت مراجع غیرقضایی میدانند برای تش یی صـالسیت بـه دیـوان عـالی كشـور
بفرستند.
 .135چنانچه مراجع قضایی و مراجع غیردادگبتری همزمان به امر واسدی رسـیدگی كننـد ،ارسـال
پرونده به دیوان عالی كشور جهت تعیین مرجع صالح الزامی است.
 .136چنانچه دادگاه عمومی قرار عدم صالسیت به اعت ار صالسیت دیوان عدالت اداری صـادر كنـد،
باید پرونده را به دیوان عدالت اداری بفرستند.
 .137در دعاوی سقوقی وقتی دادگاه قرار عدم صالسیت ذاتی به اعت ار صالسیت مرجع دیگر صـادر
می كند باید مبتقیماً پرونده را به مرجع صالح بفرستد .دادگاه مرجوع علیه مکلف است در وقت
خارج از نوبت نب ت به صالسیت اظهارنظر كند.

60

جامع نکات آیین دادرسی مدنی

وکالت در دعاوی

 .138پاسخ به دعوا در دادگاه سقوقی به نمایندگی از ش ی سقیقی مبتلزم داشتن جـواز وكالـت از
كانون وكالی دادگبتری و وكالتنامه معت ر است.
 .139داشتن سمت بدین معنی است كه هم نمایندگی ش ی اسراز شـود و هـم ایـن نماینـدگی در
قانون پیشبینیشده باشد و اال دادخواست رد میشود.
✓ مثال :ش صی به برادرش وكالتنامه رسمی میدهد تا بهجای او دادخواست بدهد سـال در
این مورد:
ـ نمایندگی این ش ی از برادرش مبلم است( .وكالتنامه رسمی)
ـ اما این وكالتنامه از مواردی نیبت كه در قانون پیشبینیشده است .مواردی كه در قـانون
پیشبینیشده مانند والیت ،نماینـدگی قـراردادی (وكیـل دادگبـتری) یـا قضـایی (قـیم) یـا
نمایندگی مدیر تصفیه و  ...به همین دلیل دادخواست به دلیل نداشتن سمت رد خواهد شد.
 .140سمت در دو صورت مورد بررسی قرار میگیرد یك در مورد ش ی سقوقی و دومـی در مـورد
ش ی سقیقی غیراصیل.
 .141با عدم اسراز سمت قرار رد دعوا صادر میشود.
 .142دادگاه در بررسی وجود سمت از یكسو باید به وجود دلیل نماینـدگی كفایـت كنـد و از سـوی
دیگر نمایندگی نماینده را اگر محرز دانبت ،از انواعی تش یی دهد كه در قانون ،برای اقامـه
دعوا تجویز شده است.
 .143دلیل نمایندگی را علیاالصول سندی تشکیل میدهد كه قابلانکار ن اشد ،یعنی سند رسمی یـا
سند عادی كه اعت ار سند رسمی را دارد و یا از انکار مصون مانده است.
 .144در مواردی كه نمایندگی نماینده منوط به تأیید مقام یا مرجعی باشد (مانند قیم) سند اث اتكننده
نمایندگی نیز باید تقدیم دادگاه شود.
 .145نمایندگی قانونی به مفهوم اخی در مواردی است كه نمایندگی نماینده نبـ ت بـه اصـیل ،در
قانون بهطور مش ی تعیین گردیده و بنابراین ارادة هیچیك از دو طرف در آن تأثیری نـدارد.
(مانند نمایندگی پدر و جد پدری و وصی)

 .146عالوه بر ولی خا  ،میتوان نمایندگی وزرا و رؤسای سازمانها ،مؤسبات و نهادهای انقالبی
و  ...همچنین مدیران شركتها را بهترتیب از وزارت انه ،سازمان ،مؤسبـه ،نهـاد و شـركتها،
نوعی نمایندگی قانونی بهمعنای اخی به شمار آورد.
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 .147درهرسال نماینده باید دلیل نمایندگی بیواسطه یا ادله نمایندگی باواسطه مجاز خـود را تقـدیم
نماید؛ در غیر این صورت ،شرط سمت كه از شرایط اقامه دعواست محرز ن واهد بود و دعوا به
همین علت رد خواهد شد.
 .148اگر نمایندگان قانونی ،قضایی و قراردادی دادخواست بدهند دارای سمتاند.
 .149وكالی اصحاب دعوا باید از بین وكالی دادگبتری انت اب گردند.
 .150در صورت عدم استطاعت موكل وكیل معاضدتی تعیین میشود.
✓هر وكیل باید در سال سه دعوا معاضدت كند.
 .151در امور سقوقی هر یك از طرفین میتوانند سداكثر دو نفر وكیل انت اب و معرفی نمایند.
 .152مشاوران سقوقی ماده  187به دلیل عقل از تکلیف تعیـین وكیـل یـا مشـاور سقـوقی مبـتثنا
هبتند.
 . 153تأیید امضای موكل در وكالتنامه عادی تنظیمی در ایران  با وكیل است.
 .154اگر موكل در زندان باشد  تصدیق وكالتنامه  با رئیس زندان یا معاون وی اسـت( .بایـد
آن را تصدیق كند)

 .155در تمام مواردی كه وكالت به موجب سند عادی داده شده ،موكـل میتوانـد ،امضـاء ،مهـر یـا
اثرانگشت خود را انکار نماید كه در این صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی میكند.
 .156وكالت نامة غیررسمی تنظیمی در خارج باید به گواهی یکی از مـأمورین كنبـولی جمهـوری
اسالمی ایران برسد.
 .157مرجع گواهی وكالتنامه اش ا مقیم كشورهایی كه فاقد مأمور كنبولی ایرانیاند بـر ط ـق
آییننامه وزارت دادگبتری است.
 .158فقط وكیل میتواند رونوشت اسناد با اصل را تصدیق كند نه نمایندگی سقوقی.
 .159پرداخت نشدن سقالوكاله ،تکلیف وكیل در انجام تکالیف قانونی را تا زمانی كـه وكالـت زایـل
نشده ،منتفی نمینماید.
 .160وكیل در موضع دفاع از استرام و تأمینات شاغلین قضا برخوردار است.
 .161در امور سب ی وكالت غیر وكیل دادگبتری پذیرفته میشود.
 .162وكالت در دیوان عدالت اداری صرفاً مبتلزم دارا بودن پروانه وكالت دادگبتری است.
 .163وزارت انهها ،مؤسبات دولتی و واببته به دولت ،شركتهای دولتی ،نهادهای انقالب اسـالمی
و مؤسبات عمومی غیردولتی ،شهرداریها و بانكها میتوانند عـالوه بـر اسـتفاده از وكـالی
دادگبتری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعـاوی مربـوط از اداره سقـوقی خـود یـا
كارمندان رسمی خود به عنوان نماینده سقوقی استفاده كند.
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 .164اسراز شرایط نمایندگی سقوقی با عالیترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی اسـت.
✓ ارائه معرفینامه نمایندگی سقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
 .165وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امور دادرسی است جز آنچه را موكـل اسـتثناء
كرده باشد یا توكیل در آن خالف شرع باشد.
 .166وكیل دادرسی ،در صورتی سق درخواست صـدور بـرگ اجرایـی و تعقیـب عملیـات آن و اخـذ
محکوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصریحشده باشد.
 .167سوگند ،شهادت ،اقرار ،لعان و ایالء قابل توكیل نمیباشد.
 .168تقاضای قبم قابل توكیل است.
 .169ق ول یا رد سوگند قابل توكیل است.
 .170وكالت انت ابی وكالتی است كه وكیل در امور جزایی از طـرف محکمـه و در امـور سقـوقی از
طرف كانون به او ارجاع میشود.
 .171ابالغ دادنامه به وكیل درصورتیكه وكیل سق دادرسی در مراسـل بـاالتر را نداشـته یـا بـرای
وكالت در آن مرسله مجاز ن اشد و وكیل در توكیل نیز ن اشد معت ر ن واهد بود.
 .172در صورتی كه وكیل عذر موجه داشته باشد و عذر موجه خود را بـه دادگـاه اعـالم كـرده باشـد
جلبه دادگاه تجدید میشود.
✓ دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطالع دهـد .در ایـن صورتجلبـه
بعدی دادگاه به علت عدم سضور وكیل تجدید ن واهد شـد( .عـذر موجـه وكیـل تنهـا بـرای
یكبار میتواند س ب تجدید جلبه شود)

✓ چنانچه اصیل و نمایندگانی غیر از وكیل از جمله ولی ،قیم و  ...دارای عذر مـوجهی باشـند
نمیتوانند درخواست تأخیر جلبه دادرسی را بنمایند.
 .173فقط عذر موجه وكیل (نه قیم و وصی و ولی و  )....و آن هم تنهـا بـرای یكبـار باعـث تجدیـد
جلبه میشود.
 .174عزل وكیل مانع از جریان دادرسی ن واهد بود .اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلبـه
قید و به امضای موكل برسد.
 .175اقدامات وكیل در سدود وكالت ،تا زمانی كـه عـزل وكیـل بـه اطـالع او نرسـیده و همچنـین
ابالغهایی كه از طرف وكیل به دادگاه میشود مؤثر در سق موكل خواهد بود( .وكالت ظاهری)
 .176دادگاه پس از اطالع از عزل وكیل ،دیگر او را در امور راجع به دادرسی ،وكیل ن واهد شناخت.
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 .177عزل وكیل و استعفای او موجب تأخیر دادرسی نمیشود مگر اینكه دادگـاه اخـذ توضـیحی را
الزم بداند در این صورت مراتب را در صورتمجلس قید میكند و با ذكـر مـوارد توضـیح بـه
آگاهی موكل یا وكیل میرساند تا برای توضیح ساضر شوند.
 .178استعفای وكیل  موجب توقیف سداكثر یكماهه دادرسی میشود (تا موكل ش صـاً یـا توسـط
وكیل جدید دادرسی را تعقیب نماید) ،اما درعینسال این توقیف نمیتواند تجدید جلبه دادرسی را
باعث شود ،مگر اینکه جلبة مقرر برای اخذ توضیح از وكیل تعیینشده باشـد( .فـوت ،جنـون و
ممنوع شدن وكیل از وكالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمیكند مگر در مواردی كـه نیـاز بـه
اخذ توضیح باشد)
 .179تأخیر دادرسی (جز در مورد استعفای وكیل) مربوط به جایی است كه اخذ توضـیح الزم باشـد( .از
وكیل یا موكل)
 .180با اث ات عدم آگاهی از استعفای وكیل ،ابتدای مهلت تجدیدنظر و فرجام از تاریخ آگاهی موكل

از استعفای وكیل شروع میشود.
 .181دادخواست تجدیدنظر و فرجام وكیل مبتعفی ق ول میشود.
 .182فوت ،جنون و ممنوع شدن وكیل از وكالت ،موجب توقیف دادرسی نمیشوند (برعکس اسـتعفا)،
مگر اخذ توضیح الزم باشد كه در این صورت توقیف میشود.
 .183ممنوع شدن وكیل از وكالت را باید از علل پایان وكالت دانبت.
 .184اگر ش صی دو وكیل را مجتمعاً انت اب كند و یکی از وكال در دادگـاه ساضـر نشـود و وكیـل
دیگر نیز سق اقدام انفرادی نداشته باشد ،دادگاه اظهارات وكیل ساضر را نیز نمیشنود.
 .185تعلیق وكیل دادگبتری از وكالت و بازداشت او نیز ،اگرچه موجب انقضای وكالت نمیشود ،امـا
وكالت وكیل را با مانع قانونی و عملی روبرو مینماید.
✓ در موردی كه وكیل توقیف شود ،سکم با قید جهت آن به موكل ابالغ میشود.
 .186تعلیق وكیل به درخواست رئیس قوه قضاییه توسط دادگاه انتظامی كانون وكال به عمل میآید،
این تعلیق فوراً اجرا میشود ،اما قابل شکایت است.
 .187تعلیق وكیل به درخواست رئیس قوه قضاییه نیازمند تحت تعقیـب بـودن وكیـل نیبـت( .ایـن
تعلیق توسط دادگاه انتظامی وكال به عمل میآید و قابل تجدیدنظر در دادگاه عـالی انتظـامی قضـات
است).

 .188تعلیق وكیل به درخواست وزیر دادگبتری ،در دادگاه انتظامی وكال به عمل میآیـد ،كـه ایـن
تصمیم قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
 .189در تعلیق وكیل به درخواست وزیر دادگبتری ،وكیل باید تحت تعقیب باشد.
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 .190كانون وكال در هر سوزه قضایی و با هر تعداد وكیل به پیشـنهاد وزیـر دادگبـتری و تصـویب
رئیس قوه قضاییه میتواند تشکیل شود.
 .191محدوده سوزة هر كانون به پیشنهاد وزیر دادگبتری و تصویب رئیس قـوه قضـاییه مشـ ی
میشود.
 .192اش اصی كه واجد معلومات كافی برای وكالت باشند اما پروانه وكالت نداشته باشـند میتواننـد
در سال سه مرت ه با اخذ جواز وكالت اتفاقی از كانون مربوطه برای اقربای س ی یا نب ی خود
تا درجه دو از ط قه سوم وكالت نمایند.
 .193تعداد وكیل مورد لزوم در هر سوزه  بر عهده كمیبیون متشکل از رئیس دادگبتری استان،
رئیس شع ه اول دادگاه انقالب و رئیس كانون وكالی مربوط میباشد.
مركز  12 نفر اصلی  6نفر علیال دل
 .194هیأت مدیره كانون وكال:
سایر كانونها  5 نفر اصلی  3نفر علیال دل
 .195مرجع رسیدگی به صالسیت نامزدهای انت ابات هیأت مدیره كانون وكال ،دادگاه عالی انتظامی
قضات میباشد.
 .196اعضای دادسرا و دادگاه كانون وكال توسط اعضای هیأت مدیره كانون وكال انت اب میشوند.
 .197قرار منع تعقیب صادره از دادسرای كانون وكال از سوی شاكی و رئیس كانون ظرف ده روز بـا
رعایت مبافت قابل اعتراض در دادگاه انتظامی وكال میباشد.
 .198هرگاه دادستان استان ت لف وكیل دادگبتری را به دادسـرای انتظـامی كـانون وكـالء اعـالم
نماید اما دادسرا ت لف را قابل تعقیب نداند دادستان استان میتواند رأساً رسیدگی به موضوع را
از دادگاه انتظامی وكالء درخواست كند.
 .199دادگاه عالی انتظامی قضات ،مرجع تجدیدنظر نب ت به آرای قابـل تجدیـدنظر دادگـاه كـانون
وكال است.
 .200رسیدگی به ت لفات دادیاران انتظامی وكالی دادگبـتری در صـالسیت دادگـاه عـالی قضـات
است كه با ارجاع ریاست قوه قضاییه یا دادستان كل به عمل میآید.
 .201تعلیق وكیل:
 .1مورد تعقیب انتظامی قرارگرفته باشد.
 .2به درخواست وزیر دادگبتری یا رئیس كانون (رأساً یا به درخواسـت  6نفـر از اعضـای هیـأت مـدیره)
توسط دادگاه انتظامی وكال به عمل آید.
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 .202در صورتی كه ت لف وكیل را دادستان استان ،رئیس شع ه اول دادگاه عمـومی ،رئـیس شـع ه
اول دادگاه تجدیدنظر ،دادستان شهرستان بـه دادسـرای كـانون اعـالم نمـوده باشـد  اگـر
دادسرای كانون موضوع را قابل تعقیب تش یی ندهد ،نظر خود را بـا ذكـر دلیـل بـه آگـاهی
دادستان استان می رساند و اگر مقام مزبور به نظر دادسرای كانون تبلیم نگردد ،رأساً از دادگاه
انتظامی وكال رسیدگی به موضوع را درخواست مینماید.
 .203چنانچه وزیر دادگبتری به جهتی از جهات وكیل را قابل تعقیب دانبت ،میتواند با ذكر دلیـل
از دادگاه انتظامی وكال درخواست رسیدگی نماید و در ایـن صـورت صـدور كیفرخواسـت الزم
نیبت و رسیدگی به دادگاه انتظامی ارجاع میشـود  همچنـین وزیـر دادگبـتری میتوانـد
نب ت به سکم دادگاه انتظامی درخواست تجدیدنظر كند.
 .204تعلیق وكیل در صالسیت دادگاه انتظامی وكال است.
 .205رئیس كانون ،ش صاً یا به درخواست  6نفر از اعضای هیأت مدیره میتواند درخواست تعقیب و
تعلیق وكیل را مبتقیماً از دادگاه كانون بنماید  مشروط بر اینکه ت لف اعالم شده مقتضی
تعلیق وكیل باشد.
 .206رأی تعلیق وكیل تحت پیگرد انتظامی به درخواست وزیر دادگبتری یا رئـیس كـانون ،صـادره
توسط دادگاه انتظامی كانون وكال فوراً اجرا میشود هرچند قابل تجدیدنظر است.
✓ عدم تعلیق از سوی وزیر دادگبتری و رئیس كانون قابل اعتراض است.
✓ مرجع تجدیدنظر  دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد.
 .207رأی دادگاه م نی بر تعلیق یا عدم تعلیق وكیل قابل تجدیدنظر است.
 .208رأی دادگاه انتظامی وكال در استواری قرار منع پیگرد دادسرای انتظامی وكال در هر سال قطعی
است.
 .209رأی دادگاه م نی بر محکومیت وكیل تحت پیگرد به مجازاتهای درجه  1و  2و  3نبـ ت بـه
وكیل قطعی و مجازاتهای درجه  4به باال از سوی او قابل تجدیدنظر است.
 .210رأی برائت و مجازات درجه  4به باال از سوی رئیس كانون قابل تجدیدنظر است.
 .211رأی برائت و مجازات درجه  4به باال از سوی دادسرای كانون قابل تجدیدنظر است.
 .212كلیه آراء صا دره از دادگاه انتظامی وكال از طرف شاكی خصوصی كه تعقیب بـا شـکایت او بـه
عمل آمده قابل تجدیدنظر است.
 .213كلیة آراء دادگاه وكال از سوی وزیر دادگبتری قابل تجدیدنظر است .مشروط بر اینکـه تعقیـب
به درخواست او صورت گرفته باشد.
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 .214كلیه آراء صادره از دادگاه وكال از سوی دادستان استان قابل تجدیدنظر است ،مشروط بر اینکه
تعقیب به درخواست او صورت گرفته باشد.
 .215مرور زمان تعقیب انتظامی وكیل دو سال از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقی ی است.
 .216وزیر دادگبتری یا رئیس كانون و یا  6نفر از هیأت مدیره كانون با درخواست از رئیس كـانون
میتوانند مبتقیماً تعقیب وكیل را از دادگاه انتظامی وكال ب واهند.
 .217استرداد شکایت یا استعفای مشتکیعنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیبت لـیکن اسـترداد
شکایت موجب ت فیف مجازات است.
 .218در دادگاه انتظامی وكالء هیچ ت لفی را نمیتوان عفو كرد و اگر مـوج ی بـرای ت فیـف باشـد
دادگاه میتواند عنداالقتضاء مجازات سداقل را تعیین نموده و یا یك درجه ت فیف دهد.
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پرسشها
 .145در صورت فوت يا استعفاء و يا عزل وکيل از وکالت:

 )1اگر دادگاه توضیحی الزم نداند دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز بـه توضـیح ،مراتـب در
صورتمجلس قید و به موكل اطالع داده میشود و در صورت عدم سضور قـرار توقیـف دادرسـی
صادر میشود.
 )2گر دادگاه توضیحی الزم نداند قرار توقیف دادرسی صادر میكند و اگر توضیح الزم باشد مراتب در
صورتمجلس قید و به موكل اطالع داده میشود و در صورت عدم سضور قـرار توقیـف دادرسـی
صادر نمیشود.
 )3اگر دادگاه توضیحی الزم بداند مراتب را در صورتمجلس قید و قرار توقیف دادرسی صادر میكند
و به موكل اطالع داده میشود كه ش صاً یا توسط وكیل جدید برای توضیح ساضر شود.
 )4اگر دادگاه توضیحی الزم نداند دادرسی بـه تـأخیر نمیافتـد و در صـورت نیـاز بـه توضـیح ،مراتـب در
صورتمجلس قید و به موكل اطالع میدهد كه ش صاً یا توسط وكیل جدید برای توضیح ساضر شود.
 .146وکيهي که به دادگاه دادخواست تقديم کرده:

(وكالت )88

 )1تا ق ل از اعالم ختم دادرسی میتواند استعفا بدهد.
 )2باید درزمانی است عفا دهد كه موجب تجدید جلبه نشود در غیر این صورت دادگـاه بـه ایـن علـت
جلبه را تجدید ن واهد كرد.
 )3در صورتی استعفایش پذیرفته میشود كه به اطالع موكل رسانده باشد.
 )4هر زمان ب واهد میتواند استعفا دهد و استعفایش موجب تجدید جلبه خواهد شد.
 .147درخواست تعهيق وکيل دادگستري از سوي وزير دادگستري:

 ) 1مبتلزم این نیبت كه وكیل تحت تعقیب باشد و رسیدگی به درخواست در صالسیت دادگاه عـالی
انتظامی قضات است كه رأی قطعی صادر میكند.
 )2در صورتی پذیرفته میشود كه وكیل تحت تعقیب باشـد و رسـیدگی بـه درخواسـت در صـالسیت
دادگاه عالی انتظامی قضات است كه رأی قطعی صادر میكند.
 ) 3مبتلزم این نیبت كه وكیل تحت تعقیب باشـد و رسـیدگی بـه درخواسـت در صـالسیت دادگـاه
انتظامی وكال است كه رأی آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
 )4در صورتی پذیرفته میشود كه وكیل تحت تعقیب باشـد و رسـیدگی بـه درخواسـت در صـالسیت
دادگاه انتظامی وكال است كه رأی آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

