
 

  

  موضوع یک رأي و دو دیدگاه متفاوت در 

  ضرورت یا اختیار براي تشکیل جلسه دادرسی

  

 عمومی دادگاه 37از شعبه  است ايرأي مورد بحث، دادنامه توضیح مجله:

که در دعوایی به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد صادر شده  حقوقی تهران

است. در دعواي مزبور، دادگاه به دلیل اینکه خواسته خواهان را واجد ایراد دانسته و 

را از موارد رفع نقص تلقی نکرده، بدون دستور تعیین وقت و تشکیل  مزبورایراد 

صدور قرار عدم استماع دعوا العاده اقدام به نخستین جلسه دادرسی، در وقت فوق

قانون آیین دادرسی   3 و 2نموده است. استدالل دادنامه مبتنی بر مادتین 

و این موضوع است که  )1379مصوب (عمومی و انقالب در امور مدنی  هاي دادگاه

منطبق با  ،ین حیث تشکیل جلسه رسیدگیا مطابق قانون اقامه نشده و از ادعو

د. با توجه به اهمیت موضوع و خالف رویه بودن تصمیم قانونی نخواهد بوین مواز

موضوع و استدالل مندرج در دادنامه  ،نظرانو صاحب نویسندگاندادگاه، دو تن از 

و اقدام به  ي نقد قرار داده مایه ، دستتأییدرا، یکی با موضع رد و دیگري با موضع 

در متن رأي اصلی، هر دو مقاله ي  ز ارائهاند که ذیالً پس انمودهنگارش مقاالتی 

  .قرار خواهد گرفتمجله معرض مطالعه  خوانندگان 
  

  مشخصات رأي

   9409972160200826 شماره دادنامه:

  1/10/94 تاریخ صدور رأي:

مطالبه خسارت  -3مطالبه وجه بابت ...  -2الی) ـرارداد (مــخ قـفس دـتأیی -1 خواسته:
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  دادگاه يرأ

دادخواست آقاي ... علیه آقاي ... به خواسته صدور حکم  درخصوص«

ریال و  000/000/51مقوم به  11/5/94بر فسخ قرارداد شماره ... مورخ 

ریال بابت ثمن معامله و  000/000/200محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

ریال. جبران خسارات  000/000/136خسارت ناشی از عدم ایفاي تعهد به مبلغ 

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق دادرسی 

عمومی و انقالب در امور  هاي دادگاهاز قانون آیین دادرسی  3و 2مادتین 

رسیدگی نمایند که دعوا  يدعاوفقط مجازند به  ها دادگاه 1379مدنی مصوب 

ها بر ، دعواي خواهانکه در این پروندهبرابر قانون اقامه شده باشد درحالی

 .قابل استماع نبوده است ،درنتیجه .طبق موازین قانونی اقامه نشده است

و بعد از قانون مدنی این است که صاحب  396توضیح اینکه مستفاد از مواد 

تواند با اراده خود ونی میخیار فسخ در یک عقد صحیح با رعایت شرایط قان

تالف از دادگاه نسبت به اعمال خیار اقدام نماید و در صورت حدوث اخ

شده را بنماید نه اینکه از دادگاه درخواست فسخ انجام تأییددرخواست 

باشد و مرجع صدور حکم بر فسخ نمی دادگاه قانوناً .صدور حکم فسخ را بنماید

در این پرونده از دادگاه  ،که خواهانچنین رسالتی ندارد درحالی اساساً

اي بنا به مراتب نین خواستهفسخ را نموده است که چدرخواست صدور حکم 

اینکه خواهان برابر متن  عالوهبهباشد ذکور منطبق با موازین قانونی نمیم

د نه فسخ که از آثار عقد دادخواست تقدیمی مدعی بطالن معامله مطرح نمای

امله دعواي استرداد ثمن نیز تا قبل از ابطال مع ،بر این اساس .باشدصحیح می

از قانون مدنی هر  223چه اینکه برابر ماده  ،باشدنی نمیمنطبق با موازین قانو

فساد آن معلوم  اینکهمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر 

باشد چونکه از امله دعواي استرداد ثمن صحیح نمیشود. و تا قبل از ابطال مع

قد ر اینکه فساد عآثار عقد صحیح مالکیت بایع بر ثمن و مشتري مبیع است مگ

احراز و اثبات گردد و تا قبل از ابطال  ،شده در قانونبینیبیع به طرق پیش

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه  .اصل بر صحت معامالت است ،بیع

خواهان نسبت به معامله اصلی دعوایی مبنی بر بطالن معامله مطرح ننموده 

است و اینکه حق خواهان براي افزایش یا تغییر خواسته تا جلسه اول 

شده مطابق قانون مطرح به این است خواسته ابتدایی مطرح رسیدگی مقید
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دور دستور به ص ها دادگاهتلزم این خواهد بود که مس ،گردد. استدالل مخالف

اخالقی و مخالف نظم عمومی نیز ملتزم هاي غیرتعیین وقت براي خواسته

 ،نتیجه. درگردند که مورد پذیرش هیچ قانون و عرف و منطقی نخواهد بود

عمومی و انقالب در  هاي دادگاهاز قانون آیین دادرسی  3و  2برابر مادتین 

فرض عدم استماع دعوا تا قبل از جلسه اول  ،1379وب امور مدنی مص

باشد و حقوق خواهان مربوط به جلسه اول رسیدگی رسیدگی نیز مسموع می

شده را ، دعاوي مطرحدادگاه ،بر این اساس .ناظر به دعاوي غیرقانونی [نیست]

منطبق با موازین قانونی ندانسته مستنداً به مواد مذکور قرار عدم استماع 

قابل  ،ي دادگاه ظرف بیست روز پس از ابالغ. رأداردصادر و اعالم می ،دعوي

  ».باشدتجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می
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  *علی صابري

 وقایع پرونده .1

ــه  ــعبه  در دادنام ــادره از ش ــورخ    37ص ــران م ــوقی ته ــومی حق ــاه عم دادگ

، ادعـاي خـویش را   دادخواسـت شـده در  خواهان به خواسـته نگاشـته   ،1/10/1394

لـیکن  ، وپرونده به نظر دادرس دادگـاه رسـیده   ،با تکمیل دادخواست .کندمطرح می

آنکه موضوع ایراد را از ت و پیش از جلسه نخست دادرسی بیبدون دستور تعیین وق

آمد رویه و عـادت  کند. این تصمیم که خالف، دعوي را رد میموارد رفع نقص بداند

ش و سنجش دقیق است که ذیالً بـه تحلیـل و بررسـی آن و ذکـر     خور نگرست درا

    رداخته خواهد شد.پنکاتی چند 

  بررسی و نقد .2

 را از شرایط دعوي دگرسانشرایط دادخواست  ،دانانآیین دادرسی مدنی

در  اما ،دفتر دادگاه شایسته استاولیه (دادخواست)، مدیربراي نظارت  .انددانسته

قانون آیین دادرسی مدنی با  51نشیند. ماده وهله دوم، دادرس به نظاره می

هم  ولیاین دو مقوله را به هم آمیخته است  اًظاهر» دادخواست«بکارگیري واژه 

 ،هاي دانشمندان این رشتهول آیین دادرسی مدنی و نیز آموزهمواد بعدي و هم اص

اختیاري از مجموع اختیارات  تقریباً هیچدارد. ما را به عبور از این ظاهر وا می

اشد. دقت در شرایط شایسته بازبینی آن نب ،دفتر دادگاه نیست که دادرسمدیر

خارج از حد دهد برخی از آنها نشان میالذکر فوقشده در ماده دادخواست بیان

ثبت نشدن اگر حتی  ،دفتر است اما عکس آن صادق نیست. براي نمونهاختیار مدیر

  

  تهران وکیل پایه یک دادگستري و عضو شوراي اسالمی شهر *

saberlaw@gmail.com  
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دفتر براي رد بدانیم که در اختیارات نامه مدیرجمله مواردي خواهان را از نشانی

دهد که قرار ناظر به این موضوع بیشتر به فرض پیشینه نشان می، دادخواست است

دفتر را اً اختیار مدیرعمد، قانونگذار رسد. به هر حالبه نظر دادرس می ،اعتراض

این قرار (یا  تأییدهم اختیار  ،دادرسداند اما براي صدور قرار رد دادخواست می

 هم رد دعوي را.و نقض آن) را برقرار کرده است 

 موارد قانون از توانیم یسادگبه شد انیبکه در دادنامه  يبر مورد افزون

 کند، یم يریگمیتصم یدادرس نخست جلسه لیتشک لزوم بدون دادرس که یهمسان

 یستگیشااست.  يدعو به ورود در شیخو یستگیشا به دادرس یدگیرس آشکار نمونه

 91و  26موضوع مواد  یدادرس یشخص یستگیشا نیچنهم و دادگاه یمحل و یذات

 يدعو طرف رادیا بدون دادرس کههستند  يموارد ،یمدن یدادرس نییقانون آ

 لیتشک که معناست بدان نیا و کند اتخاذ یقانون میتصم و پرداخته بدان تواند یم

 کهیزمان. تا است مختاردادگاه  بارهنیدرا و نبوده یالزام ،یدادرس نخست جلسه

 وقت ندارد. نییبه دستور تع یفیتکل ،دادگاهنشده باشد  فراهم يدعو طیشرا

قانون پیشین  144که جانشین ماده  -آیین دادرسی مدنی کنونی  64ماده 

هنگامی دستور  ،. با این بیان که دادرسسازدادعاي پیشین را استوار می - است 

نده کامل باشد. تکمیل بودن پرو ،که پرونده کندمیصادر تعیین وقت رسیدگی را 

ه عهده مسئولیت اولیه آن را ب ،گیرد که مدیردفترهم شرایط دادخواست را دربرمی

آیین دادرسی مدنی گواه بر این ادعاست که  66. ماده داشته و هم شرایط دعوي را

الرأس خواه تشخیص علی خواه با ایراد طرف، ،رسیحتی پس از جلسه نخست داد

به دفتر  دادگاه ممکن است دادخواست ناقص تلقی شده و براي رفع نقص

خواست را که دادرس تا این حد اختیار بازبینی شرایط دادبازگردانده شود. هنگامی

او را داراي صالحیت بر بازبینی شرایط دعوي دانست  دارد به قیاس اولویت باید

 .)تی پیش از جلسه نخست دادرسیح(

برده است. شخصِ دادرس  هوده اریاخت نیا از یدرستبه دادگاه ،دادنامه نیا در

 یاثبـات درسـت   يبـرا  رایـ ز ،داندیم هیرا خالف رو خود میتصم يبه احتمال قو زین

: کندیم هیتک وهیش دو بر راه نیا در. شودیم استدالل انیباز  ریناگز شیخو شهیاند

 ،نمونـه  ذکـر  بـا  کـه  آنجا ،آوردن مثال نقض ونیبه قول منطق ؛یروش سلب ،نخست
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 استداللمعنا که  نیبد ؛یجابیروش ا دوم،را رد کند.  يبودن و جلسه دعو رمشروعیغ

 موضوع به زین یجابیا ینگاهبلکه  شود،یصرفاً به مثال نقض، بسنده و ختم نم دادگاه

 یحقوق. است ییهایژگیو رندهیدربرگ یکه جلسه نخست دادرس داندیم دادرس. دارد

کـه دادگـاه    ینـ ینچنیالبته در مـوارد ا  ... .و آوردیبه همراه م يدعو نیطرف يرا برا

 ،سـت یاز جلسه نخست در سر دارد حقوق خوانده مطـرح ن  شیرا پ يآهنگ رد دعو

در نظر  دیبااما حقوق خواهان را  شودینم او متوجه يضرر جلسه، لیتشکاز عدم  رایز

که متمرکز بر  یحقوق نیو چگونه ا چراکه:  پرسش بود نیا يگوداشت و قانوناً پاسخ

تا رد  ستندین ودموجو  امدهینبه وجود  اساساًهستند  یجلسه نخست دادرس لیتشک

شرح  ،خواسته را ریتأخ شیرفتن آنها باشد. دادرس دادگاه افزا انیموجب از م يدعو

 میتقس نیا ينظر لحاظ به. دهدیرا ارائه م قیپاسخ دق یو به پشتوانه مدلول دادرس

 درك داشـتن  بـا  دادگـاه . اسـت  يدعـو  طیشـرا  و دادخواست يبند بخش بر یمبتن

 .است برآمده یخوب به زین استدالل عهده از موضوع از یدرست

دادخواسـت و دعـوي   هـاي  دگرسـانی تفصیلی حظه شد وارد بحث چنانکه مال

خویش بر آنهـا تکیـه کـرده و     شایسته چه معتقدیم دادگاه عمالً با استدالل ،نشدیم

مـواردي   51مـاده   6و  5 ،4همین بس که بندهاي  .است گیري نمودهنتیجهدرست 

جملـه شـرایط   باشد و نیـز از خارج از نظارت مدیردفتر می گیرد که ماهیتاًرا دربرمی

به نـام دادخواسـت نگاشـته شـود. چنانکـه دادرس       یبرگ دعوي است گرچه باید در

در موردي که دعوي شرایط الزم را بـراي شـنیده شـدن    است دادگاه نیز بیان کرده 

که رفع نقص ناظر بـه جـایی اسـت    چرا نیست موارد رفع نقصنداشته باشد مورد از 

از مـورد  که در شکل یا ماهیت امري صحیح پیش نهاده شده لـیکن یـک یـا چنـد     

 ،قانونگذار براي حفظ حق دادخواهی خواهان ملزومات تکمیل پرونده موجود نیست.

امکان برطـرف   قانونِ ،کند با دادن فرصتر دادگاه و شخص دادرس را مکلف میدفت

کـه اساسـاً شـرایط دعـوي موجـود نبـوده و       هنگامی شدن ایراد را فراهم نماید، ولی

ان شـاید بتـو   وــ   باشد دادگاه مجـاز اسـت  اثر بی ،خواسته در فرض صحت و اثبات

 دعوي را مردود اعالم کند. ،پیش از جلسه نخست ـگفت مکلف است 

 


