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 مقدمه:

صالحيت به توانايي)حق( و تكليف رسيدگي به يك دعوا،و حل اختالف يا فصل خصومت، در 

مورد آن، گفته مي شود. صالحيت دادگاه ها را به  دو دسته، مي توان  تقسيم کرد: صالحيت 

 ذاتي، صالحيت محلي.

رافيايي است. صالحيت محلي، غالبا مشخص کننده شايستگي دادگاهها از حيث قلمرو جغ

و در درجه، نخستين است  -در نوع ،عمومي –بنابراين دادگاه عمومي که در صنف ،قضايي 

داراي صالحيت ذاتي براي رسيدگي به کليه اختالفات مي باشد مگر اختالفاتي که به موجب "

لح قانون، در صالحيت دادگاه ديگري قرار داده شده باشد. اما اين دادگاه عمومي نمي تواند، صا

به رسيدگي نسبت به تمام دعاوي که در يك کشور رخ مي دهد باشد. از اين رو هر يك از 

محاکم عمومي از حيث قلمرو جغرافيايي، تنها در محدوده خود به اختالفات رسيدگي مي کند. 

و به عبارت ديگر، دادگاه ها براي محلي کردن دعاوي از حيث محلي تقسيم مي شوند ،که آن 

است. پس صالحيت را اين طور مي توان تعريف کرد: که صالحيت، صالحيت محلي 

دادگاه و مراجع قضايي و غير قضايي ،در  توانايي)حق( و تكليفي است که به موجب قانون،

 رسيدگي به دعاوي )شكايت( و حل اختالف درمورد، آن دارا مي باشند.
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 اول:مفهوم صالحیت بخش

 دادگاه تعریف صالحیتفصل اول: 

از تعريف صالحيت، براي روشن شدن محل بحث، اشاره به دو مفهوم از صالحيت در قبل 

خالي از لطف نيست. که آن دو، صالحيت قانونگذاري و صالحيت  ،حقوق بين الملل خصوصي

 قضايي است.

صالحيت قانونگذاري: تشخيص قانوني است که از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معيني 

 حكومت کند.

که طالق با توافق زوجين –گر زن فرانسوي با مرد روسي ازدواج کند و بعد آنها در اکوادر مثال ا

بخواهند طالق بگيرند. بحث مي شود که کداميك از قانون فرانسه يا روسيه  -را شناخته است

 يا اکوادر به طالق حاکم است.

 .داردصالحيت قضايي: تشخيص دادگاهي است که صالحيت رسيدگي به موضوع معيني 

در همان مثال باال، بحث مي شود کداميك از دادگاه هاي فرانسه و روسيه يا اکوادر بر طالق 

 حاکم است.

 ،با توجه به دو مفهوم باال مشخص مي شود که صالحيتي که ما مي خواهيم االن بحث کنيم

است ولي از نسخ مبحث اگر چه درباره صالحيت مراجع قضاوتي داخلي )حقوق داخلي( 

 .يت قضايي ) حقوق بين الملل خصوصي( استصالح

يعني بحث صالحيت )در حقوق داخلي( نيز براي تشخيص مرجع قضاوتي، صالحي است که مي 

 تواند در موضوع معيني رسيدگي کند.
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پس صالحيت را اين طور مي توان تعربف کرد، که صالحيت ،توانايي)حق(و تكليفي است که به 

 قضايي در رسيدگي به دعاوي)شكايات(و موجب قانون،مراجع قضايي وغير 

 حل اختالف در مورد ان، دارا مي باشد.

 

 اهمیت بحث از صالحیت دادگاهفصل دوم :

مهمترين دسته از مقرراتي که خواهان بايد رعايت نمايد مقررات مربوط به صالحيت است.  -1

مي شود و  روبروچون در صورت عدم رعايت آن از سوي خواهان، با قرار عدم صالحيت دادگاه 

 بديهي است که در اين صورت وقت و هزينه اي که خواهان براي اقامه دعوا گذاشته است، تلف

  مي شود.

نخستين مساله اي که پس از طرح موضوع در دادگاه )شرايط دادخواست و ،از طرف ديگر -2

ود، مساله ابالغ( براي مراجع قضايي قبل از ورود به رسيدگي نسبت به اصل دعوا مطرح مي ش

صالحيت ذاتي يا محلي دادگاه نسبت به موضوع است. و اين قواعد به منظور حسن جريان امور 

 وضع شده است.

 

 صالحیت دادگاه لیف داشتندو جنبه حق و تک:فصل سوم

جنبه حق بودن صالحيت دادگاه: آن مقدار اختياري است که محاکم براي رسيدگي و قطع  -1

 د.و فصل دعاوي دارا مي باشن

است. تشكيل دادگاه ها و ع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري قانون اساسي: مرج 151اصل 

 منوط به حكم قانون است. ،تعيين صالحيت آنها
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دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور  " قانون اساسي: 34اصل 

 "دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد.

ودن صالحيت دادگاه: يعني دادگاه مكلف است به امري رسيدگي کند در جنبه تكليف ب -2

 صورتي که به موجب قانون مامور به رسيدگي به آن امر باشد.

محاکم مكلفند به دعاوي رسيدگي کرده، حكم  " 91قانون آئين دادرسي مدني سال  3* ماده 

 "مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند.

 

 کمصالحیت محابخش دوم: انواع 

شخصي که براي اقامه دعوا به مرجعي، مراجعه مي کند بايد دعواي خود را،در مرجعي که 

صالحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا دارد اقامه کند. براي اين کار بايد ابتدا مرجع 

قضاوتي که ذاتًا صالح است تشخيص دهد. سپس از بين مراجعي که ذاتًا صالح است،مرجعي که 

 در رسيدگي دارد، تعيين نمايد. صالحيت نسبي

 

 فصل اول:صالحیت ذاتي 

 صالحيت ذاتي محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص مي شود. 

نهادهايي قضايي به طور کلي به دو صنف  تقسیم مراجع قضاوتي برحسب صنف:الف:

ر باشد، بايد در مراجع قضايي و اداري تقسيم مي شوند. هر دعوايي که از جنبه اداري برخوردا

 محاکم اداري طرح گردد.و دعاوي غير آن ،بايد در مراجع قضايي طرح شوند.



 رتسگ قح یقوقح تالاقم هاگیاپ 8

 

خود هر يك از صنف ها به دو نوع عمومي و  تقسیم مراجع قضاوتي بر حسب نوع:ب:

آن دسته از مراجعي مي باشند که، صالحيت  ،اختصاص تقسيم مي شوند: مراجع عمومي

ي باشند مگر دعاوي که قانون از صالحيت آنها خارج کرده رسيدگي به هر دعوايي را دارا م

 است.

صالحيت رسيدگي به دعوايي را ندارند مگر آن دسته از دعاوي که قانون  و مراجع اختصاصي،

 در صالحيت آنها قرار داده است.

هر يك از انواع عمومي و اختصاصي از هر صنفي که باشند  تفسیم مراجع بر حسب نوع:ج:

قسيم مي شوند و داراي سلسله مراتبي مي باشند. و مرجع حقوقي بدوي در مقابل به درجاتي ت

 مرجع حقوقي تجديد نظر قرار مي گيرد.

 دو نکته: دربارۀ مراجع عمومي و اختصاصي

.تعیین صالحیت مراجع قضاوتي با توجه به نوع مراجع )عمومي و اختصاصي( 1

که در فرانسه اين جور است که  باید در مقررات ناظر به سازمان قضاوتي ذکر شود.

 مراجع اختصاصي در مقررات ناظر به سازمان قضاوتي ذکر شده است.

ولي در قانون ايران مراجع عمومي و مراجع اختصاصي در مقررات سازمان قضاوتي شمارش 

نشده است )اصاًل چنين مقرراتي وجود ندارد( بلكه مراجع عمومي در قانون جدا و مراجع 

 در قانون جداگانه اي، صالحيت آنها ذکر شده است.اختصاصي نيز 

ق.آ.د.ك شمارش  241البته بايد اين  نكته را در نظر داشت که مراجع اختصاصي در مادۀ 

شده است ولي اينكه مراجع عمومي و اختصاصي در مقرراتي به نام سازمان قضاوتي ذکر 

 ست.شود و صالحيت آنها بيان شود،چنين کاري در قانون ما نشده ا
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 . رابطه مراجع اختصاصي و مراجع عمومي نسبت به هم ذاتي است یا محلي؟2

 در جواب اين سئوال بايد گفت: در حقوق ايران رابطه آنها با هم صالحيت ذاتي است.

ولي در حقوق فرانسه اگرچه اکثريت گفته اند رابطه آنها صالحيت ذاتي است ولي بعضي از 

رابطه آنها، صالحيت نسبي است و دليل آن را چنين ذکر  مؤلفين فرانسه قائل شده اند که:

کرده اند که اوال بين مراجع مختلف حقوقي، نوعي سلسله مراتب وجود دارد که اولويت را 

 به دادگاه عمومي مي دهد.

ثانيا تنها دادگاه عمومي از کليت مرجعي برخوردار است که اين )کليت( ،شايستگي بالقوه براي 

اختالفات حتي آنهايي که در صالحيت مراجع استثنائي است، به آن اعطا  رسيدگي به تمامي

 مي کند.

 

 آري یا خیر؟ با صالحیت هاي مختلف،مراجع مختلف قضاوتي :اول مبحث

صالحيت ذاتي، بايد بدانيم آيا بودن مراجع مختلف با صالحيت  قبل از بحث درباره ويژگي هاي

 ر؟هاي مختلف، چيز مفيد و ضروري است يا خي

 مخالفان گونه گوني مراجع قضاوتي به ادله زير متمسك شده اند: -گروه اول

 22و  11الف: پيش بيني مراجع قضاوتي و دامنه ي صالحيت آنها، با اصل مساوات که در اصل 

آمده است، منافات دارد. زيرا  1971اعالميه جهاني حقوق بشر سال  6قانون اساسي و ماده 

هروندان اقتضا دارد تماما در مرجع قضاوتي واحدي مورد قضاوت اصل مساوات بين تمامي ش

 قرار گيرند.
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نصوصي که قابل تفسيرند از طرف ديگر، تكليف خواهان دو برابر شده و او را در داالن  -2

 گرفتار مي نمايد.

 قاضي به جاي رسيدگي به ماهيت حق، به حل و فصل تعارض صالحيت وا مي دارد. -3

 سوء استفاده اصحاب با سوء نيت قرار مي گيرد.وسيله اي براي  -4

 کرده اند: وني مراجع قضاوتي به ادله زيراستنادموافقان گونه گ -گروه دوم

 الف: عاملي براي قضاوت شايسته تر است.

گذار را امور اختصاص يابد که مقصود قانون ب: دادگاه بايد به گونه اي براي رسيدگي به دعاوي و

ت قضاوتي را ايجاب مي کند. تا قضاي که نوعي تخصص و تعهد مراجع بهتر درك نمايد. امر

تعيين اداره ثبت به  ،متخصص در آن امر رسيدگي و راي صادر کنند. براي اين مورد مي توان

 دعواي افراز ملكي که جريان ثبتي آن خاتمه يافته است مثال زد.

اوضاع و احوال و آثار راي بر  ج: طبيعت بعضي از امور ايجاب مي نمايد که قاضي با توجه به

نظام خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي، راي صادر کند. براي اين مي توان تاسيس هيئت حل 

پس مي توان گفت گوناگوني مراجع قضاوتي امري ضروري  زد.اختالف کارگر و کارفرما را مثال 

 دان نشود.وقبيش از اندازه به قضات غير حق است البته به اين شرط که باعپ مراجعه

 

 ویژگي هاي قواعد صالحیت ذاتيدوم:مبحث 

 در جهت اداره شايسته تر و سازماندهي بهتر دستگاه قضايي است. -1

 از قواعد مربوط به نظم عمومي است. -2
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قوانين مربوط به صالحيت ناشي از قانون امري است و رعايت آن از جهت حفظ انتظامات و  -3

 حقوق و قانون واجب است.

 

 عبارت است از: ،نتایجي که از آمره بودن قواعد صالحیت ذاتي گرفته مي شود ه:نکت

 طرفين دعوا و دادگاه مكلف به تبعيت از آن هستند. -1

 امكان ندارد. ، توافق بر خالف صالحيت ذاتيصالحيت محلي برعكس -2

ون قديم و قان 26ا توجه به اطاق ماده د بآن را مطرح کنن ،الزم نيست حتما طرفين دعوي -3

قانون جديد، هرگاه دادگاه خود را فاقد صالحيت ذاتي تشخيص دهد با صدور  29عموم ماده 

قرار عدم صالحيت، پرونده را بايد به دادگاه صالحيت دار ارسال نمايد و در اين مورد فرقي نمي 

يدگي سه و يا در جريان رس، در زمان تقديم دادخواست يا قبل از دستور تعيين جلکند دادگاه

 شود. متوجه عدم صالحيت خود

اين ايراد الزم نيست در جلسه اول دادرسي مطرح شود و قابليت طرح در تمامي مراحل  -4

 رسيدگي دارد و مي توان آن را حتي اگر دادگاه وارد ماهيت رسيدگي شده، مطرح کرد.

گذشته باشد  اين ايراد مي تواند حتي از سوي خواهان مطرح شود. چه اولين جلسه دادگاه -5

 چه دادگاه وارد ماهيت رسيدگي شده باشد.

 اين ايراد را مي توان در تمامي مقاطع دادرسي ) بدوي، تجديد نظر، فرجام ( مطرح کرد. -6

اصوال عطف به ماسبق مي گردند و به خاطر قاعده  ،قواعد صالحيت ذاتي چون آمره هستند -9

 ردند.قانون شامل دعاوي مطروحه نيز مي گ ،اثر فوري
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 صالحیت نسبي فصل دوم:

تعيين شده است مثال از نظر اقامتگاه ،صالحيتي که از نظر حقوق اشخاص  صالحيت نسبي،

 مدعي عليه يا محل وقوع مال غير منقول

است که بخواهيم بدانيم از بين تمام مراجع همان صنف و  زماني،محل قواعد صالحيت نسبي

 شايستگي دادگاه با توجه دعوا رسيدگي کند و معموال همان نوع و همان درجه کداميك بايد به

 و جغرافيايي و محلي تقسيم مي شود.به قلمر

 اختالف در صالحيت معموال در صالحيت نسبي است.

که نوع دعوا يا (  2و  1بايد دانست بر خالف قانون قديم) قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 

دادگاه ها تاثير گذار بود. در قانون جديد الزم خواسته در صالحيت محلي  ميزان دعوا و بهاي

 نيست براي تعيين صالحيت محلي دادگاه به اين موارد توجه کرد.

 

 :معیار اصلي صالحیت نسبي مبحث اول

براي تعيين صالحيت نسبي، قوانين از قاعده اي پيروي مي کنند که اين قاعده از حقوق رم 

 قبول نظام هاي حقوقي گرفته است.است و از قواعد مقبول جهاني است و مورد 

 که آن قاعده، صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده است. 

 قاعده ناشي از دو فرض قانوني است:اين 

افراد بشر از لحاظ حقوقي مساوي اند و اصل بر برائت آنها است. ) اصل عدم تعهد و عدم  -1

 دين است (
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هر شخص، مال يا حقي در اختيار دارد، مالك اماره داللت ظاهر بر واقع ) اصل اين است که  -2

 آن شناخته مي شود. (

خوانده در مقابل خواهان از حمايت اين اصول برخوردار است لذا کسي که مي خواهد خالف 

اين اصول را به اثبات برساند بايد عالوه بر بار اثبات خالف اين اصول، کليه هزينه هاي ناشي از 

د ادعا را در دادگاه محلي اقامه نمايد که پاسخگويي خوانده در آن را نيز متحمل شود. پس باي

 آن، کمترين هزينه را داشته باشد.

 مي دادگاه با صالحیت محلي دادگاهارتباط بین صالحیت عمو:نکته

دادگاه عمومي داراي صالحيت ذاتي براي رسيدگي به کليه اختالفات مي باشد مگر استثناء 

 شده باشد.

مي نمي تواند صالح به رسيدگي نسبت به تمامي دعاوي باشد که در کشور اما يك دادگاه عمو

 .د که در صالحيت محلي دادگاه باشدرخ مي دهد فقط به دعاوي مي تواند رسيدگي کن

 

 

 ائات اصل صالحیت اقامتگاه خواندهاستثنوم:مبحث د

نخست آن به  حيت اقامتگاه خوانده تحت دو گفتار بررسي مي شود. گفتاراستثنائات اصل صال

دوم آن  . و گفتارمواردي که قانونگذار محل ديگري را مشخص کرده است اختصاص دارد

ا سوي خواهان يا خواهان و خوانده مع اختصاص دارد براي مواردي که انتخاب دادگاه صالح از

 صورت مي گيرد.

 فایده استثنائي دانستن این مواردنکته:
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 هر جا شك شد طبق قاعده عمل مي شود. چون اين موارد محدود و حصري هستند، -1

 از تفسير موسع استثنائات بايد خودداري کنيم. -2

 

 نخست: قانون محل دیگري را مشخص کرده است. گفتار

مال غير منقول: دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت و ساير حقوق  -1

آن است بايد اقامه شود اگرچه خوانده در راجع به آن در دادگاهي که مال غير منقول در حوزه 

 (12آن حوزه مقيم نباشد. )م 

حقوق مربوط به مال غير منقول  -2 و دعاوي غير منقول -1 ،فرض 2: اين ماده شامل 1نكته 

 مي شود.

ه لحاظ نزديكي به مال : فلسفه استثناء: دادگاهي که مال غير منقول در حوزه آن است ب2نكته 

 به راحتي مي تواند به دعوا رسيدگي کند.

ق ق که  26: اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد برخالف ماده 3نكته 

خواهان اختيار اقامه دعوا در محل وقوع مال غير منقول يا اقامتگاه خوانده داشت طبق قانون 

مشروط بر اينكه دعوا در هر دو  غير منقول اقامه شود، مال دعوا بايد در محل وقوع ،جديد

 قسمت ناشي از يك منشا باشد.

اول در صالحيت ق.ج  21دعواي توقف )ورشكستگي(: در مورد افراد حقيقي طبق ماده  -2

بعد در صالحيت دادگاهي  .محلي است که اقامتگاه شخص ورشكسته در آن محل واقع است

 بنگاه بازرگاني داشته است. ،زهاست که شخص ورشكسته در آن حو

 (22در صالحيت مرکز اصلي شرکت است. )م ،در مورد افراد حقوقي 
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ق آدم در صالحيت آخرين اقامتگاه متوفي  22دعاوي راجع به ترکه ي متوفي: طبق ماده  -3

در صالحيت آخرين محل سكونت  ،در صورتي که متوفي در ايران اقامتگاه نداشته باشد .است

 ت.متوفي اس

 در مرکز اصلي شرکت بايد اقامه شود. ،ق آدم 22دعاوي راجع به شرکتها: طبق ماده  -4

و .ق آدم است  24دعواي اعسار: بر دو نوع است که اعسار از هزينه دادرسي، مشمول ماده  -5

 قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي است. 6مشمول ماده  ،ادعاي اعسار از محكوم به

 ات و هزينه دادرسيدعواي خسار -6

 اختالفات ناشي از اجمال يا ابهام حكم -9

 تفسير مفاد حكم و اختالفات ناشي از اجراي حكم -7

 دعواي ابطال دستور اجراي سند الزم االجرا -1

 دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال )سند سجل احوال( -12

 درخواست دادرسي فوري -11

 درخواست تامين دليل -12

 ريدعاوي طا -13

  

 انتخاب دادگاه صالحگفتار دوم:

که قانونگذار به  است موارديعنوان اول  -1اه صالح تحت دو عنوان بحث مي شودانتخاب دادگ

خواهان اختيار داده است که از بين دو يا چند محل، دادگاه يكي از آنها را براي اقامه دعوا 

 انتخاب نمايد.
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اب دعوا مي توانند با تراضي، قواعد صالحيت را آيا اصحعنوان دوم در مورد اين است که  -2و

نسبت به اختالف خود گسترش دهند به گونه اي که بتوانند آن را به قضاوت دادگاه غير صالح 

 بگذارند؟

 

 عنوان نخست:انتخاب دادگاه صالح از سوي خواهان 

 دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از عقد و قرارداد  -1

ي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي ق آدم: در دعاو 13م 

شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه ي آن واقع 

 شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.

 مه دعوا کند.اقا ،البته در اين مورد خواهان مي توانددر محل اقامتگاه خوانده هم

 دعاوي ناشي از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت -2

اشخاص خارج از شرکت مي توانند دعاوي خود را که ناشي از تعهدات شرکت در ": 23ماده 

در دادگاه محلي که تعهد واقع شده يا محلي که کاال بايد در آنجا تسليم  ،مقابل آنها مي باشد

 "امه نمايد.يا پول پرداخت شود، اق

البته اختيار خواهان، نافي صالحيت دادگاه محل اقامت شرکت، مرکز اصلي شرکت که در ماده 

 نمي باشد. ،آمده است 11ي 

حوزه ي دادگاه هاي  در تعدد خواندگان: چنانچه يك ادعا عليه چند خوانده باشد که -3

از خواندگان مراجعه نمايد. مختلف اقامت دارند، مدعي مي تواند به دادگاه محل اقامت هر يك 

 (16)م 
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ي هاتعدد اموال غير منقول: هرگاه يك ادعا راجع به اموال غير منقولي باشد که در حوزه  -4

دادگاه هاي مختلف واقع شده، مدعي مي تواند به دادگاه محل وقوع هر يك از اموال غير 

 منقول مراجعه نمايد.

 

 صالحیتق طرفین در گسترش دامنه ي تواف:عنوان دوم

در مواردي که اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخيص دهند مرجعي غير از مرجعي که به 

به اختالف آنها رسيدگي نمايد، پرسش اين است که آيا توافق اصحاب  ،موجب قانون صالح است

 دعوا که مخالف قانون است، معتبر شمرده مي شود.

 است.و بي اثراطل در مورد صالحيت ذاتي دانستيم که توافق خالف آن ب -1

 چون قوانين مربوط به صالحيت ذاتي، قوانين امري است و توافق بر خالف آن بي اثر است.

 در مورد صالحيت نسبي بايد قائل به تفصيل بود -2

بي اثر به نظر  ،توافق اصحاب دعوا ،در مورد دادگاه خانواده بايد با توجه سياق ماده واحده "الف

حيت ذاتي دادگاه خانواده شويم مطلب روشن است و اگر قائل به مي رسد. اگر قائل به صال

صالحيت محلي دادگاه خانواده شويم چون فلسفه صالحيت متفاوت اين دادگاه به خاطر تاثير 

 آن در نظام خانوادگي و اجتماعي است. پس توافق اصحاب دعوا بي اثر است.

ق ق  44توجه داشت که نص ماده ي  اما در ارتباط با صالحيت محلي دادگاه عمومي اوال بايد

در قانون جديد نيامده است. اين نص به اصحاب دعوا اختيار مي داد که در مرحله ي نخستين، 

با تراضي، به دادگاه ديگري که در عرض دادگاه صالحيت دار باشد، رجوع نمايد. البته مشروط 
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 3ماده  4س اظهار نمايند. بند به اينكه تراضي با سند رسمي اعالم شده باشد و آن را نزد دادر

 دادگاه مدني خاص نظير همين حكم را داشت. 1357دادگاه مدني خاص سال 

اين حكم ديده نمي شود. پس در بادي امر به نظر مي رسد نظر افرادي که  91در ق آدم سال 

 352توافق اصحاب دعوا را بي اعتبار مي دانند صحيح باشد. به خصوص با توجه به ظاهر ماده 

صادره را از دادگاهي که صالحيت محلي ندارد، مي گويد بايد در دادگاه تجديد  ق ج که راي

 نظر فسخ شود.

ولي اگر پذيرفته شود دادگاهي که صالحيت محلي ندارد، مي تواند حتي در صورت عدم توافق 

به دعوي رسيدگي نمايد، در صورتي که توافق  -به شرط عدم ايراد خوانده -صريح طرفين

 فين احراز شود به طريق اولي در رسيدگي به دعوا مختار است.طر

در هر حال، اگرچه توافق صريح يا ضمني اصحاب دعوا، دادگاهي را که صالحيت محلي ندارد، 

مكلف به رسيدگي نمي نمايد و دادگاه مي تواند قرار عدم صالحيت محلي صادر کند. اما 

 1وا رسيدگي کند.چنانچه به مصلحت تشخيص دهد، مي تواند به دع

 

 :ویژگي هاي قواعد صالحیت محلي مبحث سوم

چون قوانين صالحيت محلي براي مصالح خصوصي افراد وضع شده است، فاقد خصيصه ي  -1

 نظم عمومي است.

از طرف ديگر اصوال از قوانين مخيره محسوب مي شود پس علي القاعده بايد انحراف از آن  -2

 د.به تراضي اصحاب دعوا جايز باش

                                                 
 شمس، افشار، کريمي .1
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 قواعد صالحيت محلي، عطف به ماسبق نمي شوند. -3

 اصوال اثر فوري قانون شامل دعاوي مطروحه نمي گردد. -4

چون اين ايراد، ايراد آمره نيست و فاقد جنبه ي خصوصي است، پس دادگاه نمي تواند راسا  -5

 به آن توجه کند.

 اه توجه نخواهد کرد.باشد، دادگ 12.  71و از طرف ديگر اگر خارج از قيود ماده ي 

بر مي آيد که به خوانده صرفا )نه خواهان( حق  79و ماده ي  74ماده ي  1و از اطالق بند 

 ايراد به عدم صالحيت تا پايان اولين جلسه ي دادرسي داده است.

اگر دادگاه فاقد صالحيت نسبي باشد، خوانده بايد تا پايان جلسه اول دادرسي ايراد کند زيرا  -6

بر مي آيد که ايرادات خصوصي مربوط به حقوق افراد در هر صورت بايد ظرف  12ماده  از حكم

مهلت قانوني )تا پايان جلسه اول دادرسي( مطرح شود و اال دادگاه توجهي به آنها ندارد و اگر 

در آن مهلت طرح نگردد مرجع رسيدگي کننده به دعوا آن را حمل بر رضايت ضمني محق 

 واهد کرد.خواهد کرد و عدول خ

حق استناد به اين ايراد را ،اشخاص ثالث که به دادرسي وارد مي شوند يا جلب مي شوند  -9

 ندارند.

در مرحله فرجامي ، وقتي ديوان ، عدم رعايت صالحيت محلي را موجب نقض راي -7

 ميداند،که ايراد شده باشد.

 

 بخش سوم:سایر مباحث صالحیت

 دگاهرابطه صالحبت چند دابرسي فصل اول:
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 صالحیت دادگاه وداور -1

قول اول:عده اي معتقدند که صالحيت دادگاه و داور، از نوع صالحيت ذاتي است و ادله آنها به 

 اين قرار است.

الف: اگر موافقت نامه ارجاع به داوري را نافي صالحيت دادگاه ندانيم، محلي براي اعمال قواعد 

ن بر خالف توافق قبلي به دادگاه مراجعه کنند و داوري باقي نمي ماند. چون امكان دارد طرفي

 اين امكان رجوع به دادگاه، با فلسفه ارجاع به داوري منافات دارد.

دادگاهي که دعواي موضوع  "قانون داوري تجاري بين المللي در اين زمينه مي گويد:  7ماده 

تا پايان اولين  ،طرفينيكي از  بايد در صورت درخواست ،نزد آن اقامه شدهي ،موافقت نامه داور

دعواي طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز نمايند موافقت نامه  ،جلسه دادگاه

داوري باطل و ملفي االثر يا غير قابل اجرا مي باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه 

 "جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.

 قانون مدني صحيح و الزام آور است. 12نامه ارجاع به داوري با توجه به ماده ب: موافقت 

ولي قول صحيح اين است که بگوييم رابطه دادگاه و داور، صالحيت محلي است و  -قول دوم

 ادله آن به اين قرار است :

آمده است  "تا پايان اولين جلسه دادگاه  "قانون داوري تجاري بين المللي لفظ  7الف: در ماده 

 و مي دانيم مقيد بودن ايراد عدم صالحيت به اولين جلسه دادگاه، براي صالحيت محلي است.

آمده است در حالي که در مورد  "در صورت درخواست طرفين  "ب: در همان ماده لفظ 

 صالحيت ذاتي، دادگاه علي الراس مي تواند به اين ايراد توجه کند.
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، رابطه دادگاه و داور، از نوع صالحيت 7به صراحت ماده  پس مي توان نتيجه گرفت با توجه

 محلي است. 

ذاتي است چون هر مرجع فقط مي تواند  :صالحیت مراجع استثنایي نسبت به همدیگر -2

 به دعواي اختصاصي خود رسيدگي کند.

 صالحیت مراجع حقوقي نسبت به مراجع کیفري  -3

زيرا صالحيت .نها نسبت به هم ، ذاتي است: نظر دکتر شمس اين است که صالحيت آقول اول

  آنها را در دو صنف جداگانه قرار مي دهد._امور حقوقي و امور کيفري_،متفاوت آنها

قانون  4صالحيت آنها نسبت به هم، محلي است. چون در ماده  قول دوم :بعضي ها گفته اند،

ر حوزه قضايي که دادگاه در ه "اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب آمده است: 

بيش از يك شعبه داشته باشد شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شود. شعب حقوقي تنها به 

امور حقوقي و شعب جزايي تنها به امور جزايي رسيدگي ميكند. در صورت ضرورت به شعبه 

 "ود. ونده جزايي ارجاع شجزايي ممكن است پرونده حقوقي ارجاع شود يا به شعبه حقوقي، پر

داللت بر صالحيت محلي ،و امكان ارجاع پرونده از شعب حقوقي به شعب کيفري و بالعكس 

 آنها دارد.

صالحیت مراجع دادگستري نسبت به مراجع غیر دادگستري:صالحیت آنها نسبت  -4

 به هم ذاتي است.

ع صالحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراج "آدم که آمده است:  241زيرا در ماده 

وي به تجديد نظر، ذاتي عمومي به انقالب و نظامي ، و بد و صالحيت دادگاه ،غير دادگستري

 است.
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ذاتي  ،صالحيت آن را ،قانون اساسي به طور ضمني 151از طرف ديگر قانون اساسي در اصل 

 دانسته است.

ده و معرفي کرچون اين اصل دادگاه هاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اختالفات و تظلمات 

 خالف اصل دانسته است.،صالحيت مراجع غير آن را براي رسيدگي 

 دادگاه خانواده از مراجع عمومي است یا از مراجع اختصاصي؟ -5

الف: احتمال اول )دکتر کريمي( اين است که از مراجع استثنائي )اختصاصي( باشد. چون اوال 

: تعدادي از شعب دادگاه عمومي به در قانون معروف به تشكيل دادگاه خانواده، دو عبارت، الف

 دعاوي خانواده اختصاص يافت 

 ب: تا پس از آن ساير شعب ،حق رسيدگي به دعاوي مزبور نداشته باشند.

کلمه )اختصاص يافت( است که، داللت بر مرجع اختصاصي بودن آن مي  که در عبارت اولي،

 کند.

راجع عمومي و اختصاصي را جداگانه ذکر ثانيا در قانون ايران، رسم بر اين است که صالحيت م 

(،صالحيت 2و1مي کنند و اگر صالحيت دو مرجع، هر دو، عمومي باشد )مثل دادگاه حقوقي 

انها را با هم در يك قانون ذکر مي کنند. و اينكه صالحيت دادگاه خانواده براي رسيدگي به 

داللت براين دارد که دادگاه دعاوي،)در قانوني( جدا از صالحيت دادگاه عمومي ذکر شده است ،

 خانواده از مراجع اختصاصي است.

 ب: احتمال دوم )دکتر شمس( اين است که از مراجع عمومي است.

ق.ا.د.ك که مراجع اختصاصي را، گفته است، دادگاه خانواده را جزو 241چون اوالدر ماده 

 مراجع اختصاصي نشمرده است.
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ز بر اين مطلب داللت دارد که، دادگاه خانواده شعبي ني 96ثانيا: سياق جزئي ماده واحد سال  

 از دادگاه عمومي است. و از مراجع حقوقي عمومي است. 

اين است که ،الف: در صورتي که  دادگاه   فايده بحث از نوع صالحيت دادگاه خانواده *نكته :

 صادر کند. خانواده از مراجع عمومي باشد. دادگاه خانواده بايد قرار امتناع از رسيدگي ،

ب: اگر دادگاه خانواده از مراجع اختصاصي باشددادگاه خانواده بايد قرار عدم صالحيت، صادر 

 کند. 

صالحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي، آیا صالحیت نسبي است یا  -6

 صالحیت ذاتي؟

دادگاه خانواده از  ( گذشت اينطور مي توان داد. الف: اگر5جواب اين سئوال را با توجه به آنچه )

مراجع عمومي باشد، بين دادگاه خانواده و دادگاه عمومي حقوقي، صالحيت محلي است. که 

 اين قول، اقوي است. 

 ب: و اگر دادگاه خانواده  از مراجع اختصاصي باشد رابطه آن دو، با هم صالحيت ذاتي است.

 

دادگاه را  آیا حکم که از مرجع غیر صالح صادر شده مي تواندفصل دوم :

 مکلف نماید که به دعوا یا امر دوباره رسیدگي نماید؟

 نظر ابراز شده است: 3در اين مورد 

دگاه غير صالح، در اين صورت حكم دا مورد صالحيت محلي و صالحيت ذاتي، در قول اول:

 را مختومه نمي کند و دادگاه صالح دوباره بايد به دعوا رسيدگي نمايد. دعوا،
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کاتوزيان ( در مورد صالحيت محلي و صالحيت ذاتي حكم دادگاه غير صالح  ردکت) قول دوم:

است. و دادگاه صالح در  ، حاصلمعتبر شمرده مي شود و شرط استناد به امر قضاوت شده

گذار در يك زماني خواسته است به دعوا رسيدگي کند. زيرا قانون نمي تواند ،صورت اقامه دعوا

ق آدم مي توان فهميد ) دادگاه فصل  3که اين را از مالك ماده  دعوا را خاتمه دهد. همان طور

 خصومت کند. ( پس الزم است قانون گذار در يك زماني به راي نهايي اعتبار دهد.

 از هم جدا کرد.  ،کريمي ( بايد دو فرض را دکترشمس ودکتر ) -قول سوم

دادگاه دادگستري صالح  در ر دادگستري )غيرصالح( رسيدگي شود،: اگر در مرجع غيفرض اول 

 بايد دادگاه دادگستري دوباره رسيدگي کند. ،اگر دوباره دعوا اقامه شود

اگر دادگاه دادگستري دوباره رسيدگي نكند موجب محروم شدن مردم از حق اقامه دعوا در زيرا،

 قانون اساسي به آن داللت دارد. 34دادگاه صالح مي شود که اصل 

غير صالح رسيدگي شود در مرجع غير دادگستري صالح قابل  ب: اگر در مراجع دادگستري

صالحيت عامه براي رسيدگي نيست اگر دعوا دوباره اقامه شود. زيرا مراجع دادگستري 

 قانون اساسي بر آن داللت دارد. 151رسيدگي به دعوا دارند که اصل 

به منظور  دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند "قانون اساسي:  34اصل 

 "دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. 

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است تشكيل دادگاه ها  "قانون اساسي:  151اصل 

 "و تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است. 
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