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سال دوم/ شماره ی 7/ مهر و آبان 1389
صفحات 13 تا 25

معیارهای تمییز 
اصول دادرسی از تشریفات
 در رسیدگی های حقوقی
سیدحسن شاهچراغ1  

چکیده
آيین دادرسی، مجموعه ای از اصول يا مقررات به معنای خاص)مقررات آمره( 
و مقررات تش��ريفاتی اس��ت. رعايت اين مجموعه، در رسیدگی به تمام دعاوی، الزامی 
و اجتناب ناپذير اس��ت. در اين میان قانون گذار، به جهت تسريع در رسیدگی و برخی 
مصالح ديگر، رعايت مقررات تش��ريفاتی را در رسیدگی به برخي دعاوي الزم ندانسته 
اس��ت. در چنین مواردی، داش��تن معیاری برای شناخت و تفکیک اصول از تشريفات 

اهمیت پیدا می کند، مسأله ای که در قانون مغفول مانده است. 
ب��ا توجه ب��ه مصاديقی که به طور پراکن��ده از اصول )تش��ريفاتي( و مقررات 
)غیرتش��ريفاتی( در قوانین ذکر ش��ده، نظريه ه��اي اداره ی حقوقی ق��وه ی قضايیه و 
دکترين حقوقی، می توان اصول دادرس��ی را به عنوان بنیان های دادرس��ی؛ مفاهیمی 
کل��ی، عام الش��مول، الزامی و ثابت معرفی نمود، که مق��ررات آمره، در جهت تضمین 
و تأمی��ن اجرای اين اصول، به موازات رعايت حقوق مکتس��به ي افراد و برقراری نظم 
عمومی به روی کار آمده اند. س��اير مقررات که ناظر به ش��کل و نحوه ی به کار بردن 

وسايل طرح دعوا و دفاع از آن می باشد، جزء مقررات تشريفاتی است. 

واژگان کلی�دی: آيین دادرس��ی، اصول دادرس��ی، مقررات به معنای خاص،  
قواعد آمره، مقررات تشريفاتي، رسیدگي حقوقي

1. داديار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندوآب و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
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درآمد
قانون گذار، در ماده ی يک قانون آيین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب 1379، آيین دادرس��ی را مجموعه ای از اصول و مقررات معرفی 
نموده اس��ت. در چند ماده ي بعد، ذيل بحث دعاوی تص��رف، در ماده ي 177، عنوان 
تش��ريفات دادرس��ی را به کار برده است: تشريفاتی که دادرسان، در مقام رسیدگی به 
دعاوی تصرف، در مقام بررسِی درخواست سازش1، رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ي 
24 قانون روابط موجر و مس��تأجر مصوب 1356، رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ي 
12 قانون زمین ش��هری، رس��یدگی به شکايت شخص ثالث از عملیات اجراي موضوع 

ماده ي 147 قانون اجرای احکام مدنی و... ملزم به رعايت آن ها نمی باشند. 
با توجه به اهمیت بحث، تعیین ارتباط بین اصول و مقرراِت مذکور در ماده ي 
قانون آيین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و تشريفات دادرسی 
ضروري اس��ت. هم چنین بايد معیارهای تمییز اصول دادرس��ي از تشريفات دادرسی 

تعیین شود.

1. تقسیم بندی محتوای قوانین آیین دادرسی
حقوق دانان در خصوص محتوای آيین دادرسی مدنی، دو تقسیم بندی در آثار 

ارائه داده اند که پذيرش هر يک از آن ها مسیر بحث را تغییر خواهد داد.
گروهی، محتوای آيین دادرس��ی را به سه بخش اصول دادرسی، مقررات آمره 
يا مقررات به معنای خاص و مقررات تش��ريفاتی تقسیم مي نمايند. )وکیلیان، 1386، 

ص 10(
گروه دّوم، مقررات به معنای خاص يعني قواعد آمره را در دل اصول دادرسی 
ج��ای داده اند و ترتیب��ات آيین دادرس��ی را در دو بخش عمده ی اصول دادرس��ی و 
تش��ريفات دادرس��ی معرفی می نماين��د. )ش��مس، 1385، ج 2، ص 445؛ طیرانیان، 

1387، ص 205(
 در مق��ام داوری بین اين دو نظر، بايد ب��ه مبانی و داليل هر يک توجه نمود 
تا راه حلی منطقی دس��ت يافت. تقس��یم بندی ارائه شده از سوی گروه دّوم، مبتنی بر 

1. تبصره ی ماده ي 193 قانون آيین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني
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آموزه های قانون آيین دادرس��ی مدنی س��ال 1318 می باش��د. قانون گذاِر آن سال ها، 
محتوای قانون آيین دادرس��ی را تنها اصول و تشريفات می دانست. تکیه گاه اين مدعا 
مواد 342 1، 351 2 و 352 آن قانون اس��ت. در مواد مذکور، تنها از دو عنوان  اصول 
دادرسی و تشريفات دادرسی استفاده شده بود. همچنین در ماده ي 566 3، قانون گذار، 
مقررات آمره را، جزئی از اصول دادرس��ی معرفی نموده و برای آن جايگاهی جداِی از 

اصول قائل نشده است. 
با تصويب قانون آيین دادرس��ی دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدنی، 
تمام��ی موارد فوق، به نحو معناداری تغییر يافت. ب��رای مثال در مواد 1، 134، 177 
چند ماده ي ديگر از قانون جديد، عالوه بر واژه های »اصول« و »تش��ريفات دادرسی«، 
عناوينی چون »مقررات« و »مقررات عمومی« نیز اس��تفاده ش��ده است. همچنین در 
مقاب��ل م��اده ي 566 قانون قديم، بند 3 ماده 371  قرار گرف��ت. در اين بند، قواعد و 
مق��ررات آمره، نه به عنوان جزئی از اصول دادرس��ی، بلک��ه در عرض اصول، به عنوان 
مفهومی جدا معرفی شده است. در عین حال به موازات بند 3 ماده ي 559 4 و ماده ي 
657 5 آن قان��ون، بن��د 2 ماده ي 371 و م��اده ي 477 قانون فعلی، به گونه ای که هم 

جهت با تحوالت مواد فوق باشد، تصويب شد.
با توجه به مواد 20 و 21 قانون شورای حل اختالف مصوب 1387 و نظريات 
مختل��ف اداره ی حقوق��ی 6، در حال حاضر، تقس��یم بندی گ��روه اّول از قابلیت دفاع 

1. »اصول دادرسی در دادگاه های بخش همان است که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است، جز در مواردی 
که قانون طريقه خاصی برای دادگاه های بخش مقرر داشته است. «

2. »اصحاب دعوا می توانند در صورت موافقت مس��تقیماً در دادگاه های بخش حاضر ش��ده و دعوای خود را شفاهاً 
طرح نمايند. در اين صورت دادگاه بخش می تواند بدون هیچ تشريفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و يا جلسه 

عادی برای رسیدگی معین نمايد. «
3. » هر گاه در يکی از دادگاه ها برخالف اصلی از اصول دادرسی به دعوايی رسیدگی شده باشد و رعايت آن اصول 
به درجه ای اهمیت داش��ته که در حکم يا اقرار دادگاه مؤثر اس��ت در دو مورد حکم يا قرار دادگاه نقض می ش��ود: 
1- در صورتی که اصلی که رعايت نش��ده، از قواعد آمره يعنی جزو وظايف خود دادگاه باش��د. 2- در صورتی که 

اصلی که رعايت نشده، از وظیفه خود دادگاه نبوده، ولی با اعتراض اصحاب دعوا بدان رسیدگی نشده است. «
4. » در موارد زير حکم يا قرار نقض می شود: ... 3- اگر دعوا بر خالف اصول محاکمات رسیدگی شده و ...«

5. »داورها در رسیدگی و رأی، تابع اصول محاکمه نیستند، ولی بايد شرايط قرارداد داوری را رعايت کنند. «
6. نظريه ی ش��ماره ی 7/5427 به تاريخ 1378/7/28: » در دادرس��ی های کیفری کلیه تشريفات و مقررات، آمرانه 
بوده و چش��م پوش��ی از آن جايز نیست و در دادرس��ی های مدنی نیز علی االصول رعايت تشريفات دادرسی الزامی 

است، مگر در موارد خاص که به حقوق اصحاب دعوا صدمه وارد ننمايد و قانون اجازه ي عدم آن را داده باشد.«
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بیش تری برخوردار اس��ت. ما نیز با تأسی از همین تقسیم بندی، وارد بحث اصلی اين 
نوشتار می شويم.

2. اصول دادرسی
»اصول« جمع اصل است و در لغت به معنای ريشه ها، پايه ها، بنیادها و قواعد 
و قوانین می باش��د. )عمی��د، 1384، ص 95( در اصطالح علمی، در علم اصول فقه و 
منابع حقوقی، معانی مختلفی برای اصل ذکر ش��ده اس��ت که از بین آن ها، به فراخور 
موض��وع بحث، می توان اين تعريف را برگزيد: »اصل به معنای قاعده می باش��د. يعنی 
پايه ای که چیزی روی آن قرار می گیرد. « )فیض، 1366، ص 15( و مقصود از اصول 
دادرسی، بنیان ها و نهادهای اساسی است که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت 
دارد و مواد قانونی منبعث از آن اصول هس��تند. )مهاجری، 1387، ج 1، ص 38( به 
تعبیر ديگر، اصول دادرسی بسان پايه ها و ستون های مستحکم ساختمان عظیم آيین 
دادرس��ی هستند که در زير انبوهی از تزئینات گچ و شیشه و کاشی که همانا مقررات 
تش��ريفاتی و غیر تش��ريفاتی می باشند، پنهان ش��ده اند و  دادرس بايد با باريک بیني، 
وج��ود آن ها را در البه الی مواد قانونی لمس کند و در برپايی يک دادرس��ی منصفانه 

مورد توجه قرار دهد.

1-2. اوصاف و ویژگي هاي اصول دادرسی
در هیچ يک از قوانین، معیاری برای تمییز اصول از مقررات ديده نمی ش��ود و 
مرز مش��خصی میان اين دو ترسیم نگرديده اس��ت. لذا ناگريز هستیم دست به دامان 
اوصاف اصول دادرسی شويم و از اين رهگذر حساب آن را از مقررات تشريفاتی و غیر 

تشريفاتی جدا نمايیم.
با درنظر گرفتن موادی از قانون آيین دادرس��ی مدنی و قوانینی غیر آن، و با 
توجه به تعاريفی که از اصول دادرس��ی در آثار اس��اتید حقوق ديده می شود، می توان 

اوصاف و خصوصیات زير را برای اصول دادرسی ذکر کرد.
الف( کلی بودن 

اصول دادرس��ی، نمودار مفاهیم کلی عدالت در حل و فصل دعاوی می باشند. 
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)غمامی و محسنی، 1386، ص 23 به نقل از: مهاجری، پیشین، ص 38( که قانون گذار 
با مبنا قرار دادن اين قواعِد کلی، ابواب، فصول يا موادی از قانون آيین دادرسي مدني 
را وضع کرده اس��ت. )وکیلیان، پیش��ین، ص 8( لذا در موارد س��کوت، ابهام و اجمال، 
می توان با تفسیر بر اساس اين اصول کلی در هماهنگی استنباط ها و تقريب رويه های 

متفاوت، به نحو مؤثر عمل کرد. )مهاجری، پیشین، ص 32(
ب( عام الشمول بودن

چتر اصول دادرس��ی، تمام رس��یدگی ها اعم از قضاي��ی و غیر قضايی را در بر 
می گیرد. به عنوان مثال، مفهوم ماده ي 477 داوران را مکلف به رعايت اصول دادرسی 
می کند. طبق اين ماده، آنان از قید و بند مقررات آيین دادرس��ی، اعم از تش��ريفاتی و 
غیرتش��ريفاتی معاف هس��تند. از بعد ديگر قضیه، خصلت عام الشمول بودن اصول، در 
عرصه ي بین المللی نیز خود را نش��ان داده اس��ت و به دلیل اشتراکاتی که کشورهای 
مختلف در استفاده از اين اصول دارند، مؤسسات فراوانی اقدام به تدوين اصول و قواعِد 

دادرسِی فراملّی نموده اند. 1
ج( الزامی بودن 

هدف از پیدايش اصول، برپايی دادرس��ی منصفانه است. رسیدن به اين هدف، 
جز با آمره دانس��تن رعايت اصول دادرس��ی امکان پذير نیس��ت. قانون گذاِر ايران، در 
مواردی رعايت تش��ريفات را الزم ندانس��ته، اّما همواره اجرای دقیق اصول دادرسی را 
مد نظر داشته و ضمانت اجرای سنگین برای عدم رعايِت آن ها پیش بیني کرده است. 
برخی کش��ورها پا را فراتر گذاش��ته و بعضی اصول دادرس��ی را در ارتباط با »حقوق 

طبیعی« معرفی کرده اند. )شمس، پیشین، ج 2، ص 130( 
د( ثابت بودن 

بر خالف مقررات تش��ريفاتی و غیر تشريفاتی که در مقابل تکمیل و توسعه ي 
اصول تغییر می پذيرند. )مهاجری، پیش��ین، ص 31(، اصول دادرسی، مفاهیمی ثابت 
و غیر قابل تغییرند. به واس��طه ي همین اس��تحکام و پايداری، زادگاه اصلِی اصول در 

1. ر.ك: غمامی، مجید و محس��نی، حسن، اصول آيین دادرس��ی فراملی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اّول، پايیز  
1386
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قوانین کشور ما، قانون اساسی است.1

2-2. مصادیقی از اصول راهبردی حاکم بر دادرسی ها
در اين قسمت به معرفی بعضی از اصول پرداخته و جايگاه آن ها را در قوانین 

مختلف بررسی و تبیین می نمايیم.
الف( اصل علنی بودن جلسات دادرسی 

اين اصل از مهم تريِن اصول دادرسی به شمار می آيد. اهمیت آن از اين جهت 
اس��ت که رعايت آن تأثیر به سزايی در شفافیت جلسات جدال طرفین مخاصمه دارد 
و قاضی را از گزند تهمت های ناروا دور نگاه می دارد. اصل 165 قانون اساس��ی در اين 
خصوص مقرر می دارد: »محاکمات، علنی انجام می ش��ود و حضور افراد بال مانع است، 
مگر آن که ...«. در ماده ي 188 قانون آيین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
ام��ور کیفری و نیز در ماده ي 136 قانون آيین دادرس��ی مص��وب 1318 به اين اصل 
اش��اره شده، اّما جای خالی آن در خالل مواد قانون آيین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انق��الب در امور مدني احس��اس می گردد. در عین ح��ال، با توجه به پیش بینی حق 
دادرس��ی در قانون اساس��ی و با وحدت مالك از م��اده ي 188 قانون جديد، می توان 

رعايت آن را در رسیدگی های غیر کیفری نیز تجويز کرد.
ب( حق مراجعه به دادگاه مستقل و بی طرف 

هرکس حق دارد که دعوايش به طور منصفانه، علنی و در يک مهلت معقول، 
توس��ط دادگاهی مس��تقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده باشد، شنیده 
ش��ود.«2 اين حق در اصل 34 قانون اساس��ی و به نحوی در مواد 2 و 48 قانون آيین 

دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني پیش بینی شده است.
ج( اصل حق دفاع

طبق اين اصل، بايد ترتیبی داده ش��ود تا خوانده از اقامه دعوا علیه خود آگاه 
شود و امکانی فراهم آيد تا طرفین در فرصتی برابر ادعاها و ادله ی خود را ابراز نمايند. 

1. اصول 34، 35، 165 و ... قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
2. ماده ي 1- 6 کنوانس��یون اروپايی حقوق بش��ر؛ به نقل از: شمس، عبداله، آيین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران، 

انتشارات دراك، چاپ دهم، 1385
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در قانون آيین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني صريحاً به اين اصل 
اشاره نشده است، اّما تبصره ی 1 ماده ي 20 قانون شورای حل اختالف، در مقام بیان 
برخ��ی از اصول و قواعِد قانون آيین دادرس��ی، از اصِل حِق دفاع نام می برد؛ اصلی که 
مبن��ای اصل 35 قانون اساس��ی و م��واد 67، 132، 139 و 346 و برخی ديگر از مواد 
قانون آيین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدنی می باشد. دادگاه عالی 
انتظام��ی قضات، در حکم ش��ماره ی 4342- 1327/5/22 از اين اصل به عنوان يکی 
از اصول اساس��ی و عناصر اصلی عموم دعاوی ياد می کند. )شهیدی، 1340، ص 98( 
اص��ول ديگری وجود دارند که به لحاظ جلوگیری از اطاله ی کالم به ذکر عنوان آن ها 
اکتفا می شود: اصل ترافع )تناظر(؛ اصل عادالنه بودِن دادرسی؛ اصل اعتبار امر مختوم؛ 
اص��ل الزم االج��راء بودِن حکم قطعی؛ اصل جلوگیری از ص��دور احکام معارض؛ اصل 

برابرِی اصحاب دعوا. 

3. مقررات آمره 
ب��ا در نظ��ر گرفتن اوصافی که برای اصول ذکر گردي��د، تداخلی بین اصول با 
مقررات )اعم از تش��ريفاتی و غیر تشريفاتی( پیش نمی آيد. مسأله اصلی، غربال کردن 
مق��ررات آمره )مقررات به معناي اخص( از مقررات تش��ريفاتی اس��ت. برای حل اين 
مس��أله، ناچاريم، ابتدا به تقس��یم بندي قوانین آيین دادرسی بر اساس کیفیت آن ها 

اقدام نمايیم. 
قواعد و قوانین آيین دادرس��ی را از جهت میزان آمريت و ارتباط با انتظامات 

عمومی به سه دسته تقسیم کرده اند:
1- قوانین مربوط به سازمان قضايی: اين قواعد جزِء انتظامات عمومی محسوب 
مي شوند، مثاًل دادگاهی که به موجب قانون بايد از سه قاضی تشکیل شود و در صورت 

کسر اين عدد رسمیت ندارد؛
2- قوانی��ن مربوط به صالحیت: قواعد مرب��وط به صالحیت ذاتی، جزِء قواعد 

آمره است؛
3- قوانین آيین دادرس��ی به معن��ی اخص: اين قوانین مش��تمل بر ترتیبات 
رس��یدگی؛ از نحوه ی تنظیم دادخواس��ت، جريان آن، جلسه ی دادرسی، رسیدگی به 
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داليل و صدور حکم می باشد. )متین دفتری، 1349، ج 1، ص 4(
 از بین بخش های فوق، قوانین مربوط به س��ازمان قضايی و قوانین مربوط به 
صالحیت، جزء قواعد آمره می باش��ند و رعايت آن ها در همه جا اجتناب ناپذير است. 
اّما در مورد دس��ته ي س��ّوم، يعنی قوانین مربوط به آيین دادرسی به معنای اخص، به 
اين صراحت نمی توان اظهار نظر کرد؛ چرا که بعضی از ترتیبات اين بخش، جزِء قواعِد 
آمره و بعضی جزِء تش��ريفات اند. به عبارت بهتر، اختالف در تشخیص مقررات آمره از 

مقررات تشريفاتی، از اين قسمت آغاز مي شود.

1- 3. معیارهای تشخیِص مقررات آمره از مقررات تشریفاتی
در قوانی��ن، معیاری برای تفکیک مقررات آمره و تش��ريفاتي از يکديگر ديده 
نمی ش��ود. برای مش��خص کردن معیاری در اين خصوص، بايستی مصاديقی را که در 
قوانین پراکنده و رويه های قضايی برای مقررات آمره ذکر ش��ده، جمع آوری نمود و با 
در کنار هم گذاردن آن ها و توجه به وجوه اش��تراك که احیاناً دارا هستند، به معیاری 

درست جهت تمییز مقررات آمره از قواعد تشريفاتی دست يافت.
تبص��ره ی 1 ماده ي 20 قانون ش��ورای حل اختالف، در مق��اِم بیاِن برخی از 
اصول و قواعد آمره مقرر می دارد: »اصول و قواعد حاکم بر رس��یدگی، ش��امل مقررات 
ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور دادرسی، رسیدگی به داليل و مانند آن است.« از 
مصاديقی که در اين تبصره ذکر ش��ده است، غیر از حق دفاع که جزِء اصول می باشد، 
س��ايرين از قواعد آمره هس��تند. يعنی مقررات ناظر به صالحیت، حضور در دادرس��ی 
و رس��یدگی به داليل، به عنوان مصاديقی از مقررات آمره معرفی ش��ده اند. در ماده ي 
10 آيین نامه ی همین قانون آمده اس��ت که: »رسیدگی در شورا تابع تشريفاِت قانون 
آيین دادرس��ی نبوده و ش��ورا به طريق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و 
مدافعات آنان را استماع و خالصه ای از آن را صورت مجلس و به امضاِء اعضاء و طرفین 
می رس��اند... « در اين تبصره نیز، قانون گذار، حضور طرفین در دادرسی و رسیدگی به 

داليل شان را جزِء مقرراِت غیرتشريفاتی شمرده است.
م��اده ي بعدی که به بحث ما کمک می کند، ماده ي 147 قانون اجرای احکام 
مدنی اس��ت.  اين ماده در باب ش��کايت ش��خص ثالث از عملیات اجرايي چنین مقرر 
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داش��ته اس��ت: »ش��کايت ش��خص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيین 
دادرس��ی مدنی و پرداخت هزينه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکايت به طرفین 
ابالغ می ش��ود و دادگاه به داليل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل 
که الزم بداند رسیدگی می کند...« در اين ماده نیز مانند ساير مواد پیش گفته، صحبت 
از رعاي��ت مقررات مربوط به حضور طرفین و رس��یدگی به داليل و مدافعات اس��ت. 
نکته ي ظريف در اين ماده اين اس��ت، هزينه ي دادرس��ی، جزء مقررات آمره است، نه 
مقررات تش��ريفاتی؛ زيرا در غیر اين صورت لزومی نداش��ت جداِی از عبارت تشريفات 

آيین دادرسی آورده شود.
اداره ی حقوقی قوه ی قضايیه نیز در نظريه های متعدد، به مقررات آمره اشاره 
نموده است. مثاًل در نظريه ي شماره ي 7/5427 به تاريخ 1378/8/27 بیان شده است: 
»... در دادرس��ی های کیفری کلیه ی تشريفات و مقررات، آمرانه بوده و چشم پوشی از 
آن جايز نیس��ت و در دادرسی های کیفری نیز علی االصول رعايت تشريفات دادرسی 
الزامی است، مگر در موارد خاص که به حقوق اصحاب دعوا صدمه وارد ننمايد و قانون 

اجازه ي عدم آن را داده باشد.«
ب��ا توجه به اين نظريه و مصاديقی که از مقررات آمره در قوانین آمده اس��ت، 
می توان به س��ه معیار برای تش��خیص مقررات آمره از مقررات تشريفاتی در محتوای 

آيین دادرسی به معنای اخص رسید: 
1- آن دس��ته از مقررات ک��ه تأمین کننده و تضمین کنن��ده ی رعايت اصول 

حاکم بر دادرسی هستند، جزِء مقرراِت آمره می باشند؛
2- مقررات��ی ک��ه با حقوق مکتس��به ي طرفین دعوا در ارتباط هس��تند، غیر 

تشريفاتی می باشند؛
3- مقرراتی که با نظم عمومی ارتباط تنگاتنگ دارند.

3-2. مصادیق مقررات آمره 
در اين قس��مت بر اس��اس معیارهايی که پیش تر برای تشخیص مقررات غیر 

تشريفاتی ارائه شد، به مصاديقی از اين نوع مقررات اشاره می کنیم:
1- تقاضای رس��یدگی توس��ط ذی نفع: اي��ن مورد در م��اده ي 2 قانون آيین 
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دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني آمده و رعايت آن مربوط به نظم 
عمومی است.

2- ش��روع به رس��یدگی با تقديم دادخواس��ت: در ماده ي 351  قانون آيین 
دادرس��ی مدني مصوب 1318، تقديم دادخواس��ت جزء مقررات تشريفاتی به حساب 
می آمد و خواهان می توانس��ت خواس��ته ي خود را به طور شفاهی مطرح نمايد، اّما در 
حال حاضر، تبصره ی 1 ماده ي 21 قانون ش��ورای ح��ل اختالف و رويه ي قضايی اين 

مورد را جزِء مقررات آمره معرفی می نمايد.
3- اص��ل ابالغ: مقرراِت مربوط به اصِل اب��الغ، تأمین کننده ي اصل حِق دفاع 
می باش��د، لذا جزِء مقررات غیر تشريفاتی است؛ خوانده ي هر دعوا با آگاهی از دعوای 
اقامه ش��ده بر علی��ه ود از مجرای ابالغ، برای پاس��خ به ادعاهای ط��رف مقابل آماده 

می شود.
4- رس��یدگی به دالي��ل طرفین: اين مورد نیز تأمی��ن کننده ی اصولی چون 
اصل دادرس��ی عادالنه، اصل بی طرفی دادرس��ی و اصل تناظر می باشد. رسیدگی به 
داليل طرفین و اصل ابالغ، به موجب نص ماده ي 20 قانون شورای حل اختالف، جزِء 

مقررات غیر تشريفاتی محسوب شده اند.
 مقررات مربوط به تعیین جلسه، پذيرش وکیِل اصحاب دعوا، بررسی ايرادات 

و موانِع رسیدگی، پذيرش اعتراض در مهلت های قانونی نیز از اين قبیل هستند.

4. تشریفات دادرسی
تشريفات دادرس��ی جزئی از مقررات آيین دادرسی به معنای خاص می باشد. 
در اين قس��مت، با بیان اهمیت شناخت تشريفات در رسیدگی ها به نحوه ی تشخیص 

آن ها با ذکر مصاديقی مي پردازيم.

1-4. اهمیت شناسایی تشریفات در رسیدگی های حقوقی
همان طور که در ابتدای اين مقاله ذکر گرديد، قانون گذار در موارد متعددی، 
از جمله در رس��یدگی به دعاوی تصرف )ماده ي 177 قانون آيین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني(، رس��یدگی به دعاوِی موضوع ماده ي 24 قانون زمین 
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شهری، رسیدگی به شکايت شخص ثالث از عملیات اجراء )ماده ي 147 قانون اجرای 
احکام مدنی(، در بررس��ی به درخواس��ت س��ازش و کلیه رس��یدگی های شورای حل 
اختالف؛ رعايت تشريفات را جهت تسريع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله ی دادرسی 
الزم ندانس��ته است. لذا برای تأمین مقصود قانون گذار، شناخت مقررات تشريفاتی، از 

اهمیت به سزايی برخوردار است.

2-4. تعریف و تشخیص مقررات تشریفاتی و مصادیقی از آن
ب��ر خالف مق��ررات آمره که با نظم عمومی، حقوق مکتس��به ي افراد و تأمیِن 
اجراِی اصول دادرسی در ارتباط بودند؛ مقررات تشريفاتی در اين امور تأثیری ندارد و 
رعايت آن ها موجب اطاله ي رسیدگی خواهد بود. همچنین گفته اند: »اصول و مقررات 
آمره، عبارت اس��ت از وس��ايل طرح دعوی و دفاع از آن و وظايف مرجع قضايی که از 
ارکان دادرسی هستند. تشريفات دادرسی نیز نحوه ی به کار بردن اين وسايل از طريق 

اجرای وظايف مراجع قضايی است.« )طیرانیان، پیشین، ص 207(
 تبصره ی 1 ماده ي 21 قانون شورای حل اختالف، شرايط شکلِی دادخواست، 
نحوه ی ابالغ، تعیین اوقات رس��یدگی و جلسه ي دادرسی را از تشريفات دانسته است. 
به اين موارد می توان، اعالم ختم دادرسی، تقديم دادخواست و کلیه ی برگ ها به تعداد 
خوانده يا خواندگان به عالوه ی يک نسخه، گواهی نمودن رونوشت مدارك با اصل آن، 
تکلیف راجع به رفع اختالف نس��بت به بهای خواس��ته،  مواد عمومِی راجع به تأمین 
خواس��ته، ورود شخص ثالث، جلب ثالث، دعوای تقابل، تأمین دولت های خارجی و ... 

را اضافه نمود.
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نتیجه
قوانین و مقررات آيین دادرسی مدنی الزم الرعايه می باشند و در مقاِم رسیدگی 
بايد، تعلیمات و ترتیبات آن اعم از اصول، مقررات آمره و مقررات تش��ريفاتی را مورد 
توجه قرار داد و به کار گرفت. در اين میان رس��یدگی هايی هس��تند که قانون گذار، به 
جهت شرايط و اوضاع حاکم بر آن دعوا، رعايت مقرراتی که بیش تر جنبه ي  تشريفاتی 
داش��ته و به اصطالح دست و پاگیر می باشند را الزم ندانسته است. در اين موارد برای 
تش��خیص اصول بايد به اوصافی که برای آن ذکر ش��د، رجوع شود. مقررات آمره، در 
ارتباط با نظم عمومی، حقوق مکتس��به ی افراد و تأمیِن رعايِت  اصول دادرس��ی قابل 

تمییز می باشند و ساير مقررات، تشريفاتی هستند.
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