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 چکیده
همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختالفات از مباحث جدید آیین دادرسیی   ۀنظری

بیه  همکاری  ۀنظری مطرح شده است.از سوی یکی از استادان مدنی است که در چند سال اخیر 
دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصیل اخیتال    عبارتبهمعنای اجرای قانون تعریف شده است. 

به صورت پراکنیده  نظریۀ یادشده  ،قوانین جدید از در برخیکنند. اگرچه با یکدیگر مشارکت می
را  اصیلی  ۀشیالود م 2661در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب  این نظریه اما ،شودمشاهده می
 ۀکه نظری شودیافت میاین نتیجه کشور، ی قوانین را دارد. با بررس اصلیدهد و نمود تشکیل می
همکاری در  ۀکارگیری نظریبه ایاین امر به معن ،شودی مواد دیده میاهرچند در پاره ،همکاری

. پی   نیستنوین در آیین دادرسی  ۀاین نظری داراینظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما 
و قوانین  ،آیین دادرسی مدنی فراملیاصول رانسه، ف ون آیین دادرسی مدنیموردی قان ۀاز مطالع
را در تیوان آن  ای صیحی  و مقبیول اسیت و میی    ، نظریههمکاری ۀتوان گفت که نظریمی ،ایران

ها ازجمله در تعیین صالحیت محلی دادگیاه، تعییین زمیان جلسیات، داوری، صیل  و      برخی باب
 اعمال کرد. یرهغ دادرسی و ۀجلس ۀادار شیوۀابالغ اوراق،  ۀنحو سازش،

 واژگان کلیدی

 ۀنظریی آییین دادرسیی میدنی فرانسیه،      ، آیین دادرسی مدنی فراملیی، ایرانآیین دادرسی مدنی 
 .همکاری طرفین دعوا و دادرس

                                                           
 61333016325 :فک  ،مسئول ۀنویسند                                                     ar@ut.ac.irm.bazimail: E
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 مقدمه
ها از دوران اولیۀ بشری تا به امروز، موضوعی متداول بوده است ناسازگاری و اختال  میان انسان
پرداخیت کیه بیه نظرییۀ انتقیام      ی به احقاق حق خیوی  میی  و در آغاز هرک  به صورت شخص

(. به گفتۀ برخی، احقاق حق یا حیق دفیا ، ریشیه در    53-01، ص1323معرو  است )استفانی، 
(. با گذشت زمان انتقام شخصی و احقاق حق از حالت Hobbs, 1935, p.87)حقوق طبیعی دارد 

اقامیۀ دعیوا و حیل و فصیل آن نیازمنید       ها قرار گرفت.فردی خارج و در اختیار حاکمان و دولت
کننده است، زیرا تیا زمیانی کیه نحیوۀ احقیاق حیق       عنوان حقوق تضمینآیین دادرسی مدنی به

، 1311مشخص نباشد، شناسایی حق ارزش نخواهد داشت و نیاز به ضمانت اجیرا دارد )شیم ،  
یی و رضیایتمندی  ها برای افزای  کیارا (. به دلیل اهمیت آیین دادرسی مدنی، دولت12، ص1ج

 اند. از فرایند دادخواهی و عادالنه بودن دادرسی، نگاهی ویژه به آن داشته
گذاران در ابتدا وضع قانون بیه  توان متوجه شد که هد  قانونبا مطالعه در سیر تاریخی می

زبان امر و نهی و اجرای نظریۀ حاکمیت قوانین بوده است. اما باید گفت که تدوین مقررات آیین 
ای دربیر نخواهید   عنوان چراغ راه عمل کند، فایدهدادرسی بدون توجه به یک هد  و مبنا که به

توجه به علوم مبنا و بیگذاری بدون هد  و بیداشت. به همین دلیل باید گفت که روزگار قانون
ص، گذاری، نویسندگان باید به یک هد  خاپایان رسیده است. بنابراین در فرایند قانونجدید به

مکتب فلسفی یا نظریات جدید علمی توجه داشیته باشیند. ایین امیر دو فاییده خواهید داشیت:        
کند؛ دوم، در عنوان چراغ راه عمل میگذاری روشن خواهد شد، زیرا بهنخست اینکه مسیر قانون

تفسیر قانون کاربرد خواهد داشت، زیرا تفسیر بر مبنای همان هید ، مکتیب ییا نظرییۀ جدیید      
 کند.  منزلۀ روح حاکم بر قانون عمل میعبارتی به. بهخواهد بود

رو سعی بر آن است تا قوانین جدید با توجه به مبنیا و نظرییۀ خاصیی نوشیته شیوند و      ایناز
حتی ممکن است چند مبنا موردنظر باشد. برای نمونه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 

دادرس و اصیحاب دعیوا  نوشیته شیده اسیت.       م، بر مبنای  تعادل میان حقوق و تکیالیف 1175
حقوق انگلستان نیز با توجه به مشکالتی که در فهم و استنباط از آن وجود داشت، مبنای قانون 

م انگلستان این است که در عین سرعت و ارزانی، از مقرراتی روشین،  1112آیین دادرسی مدنی 
را بیا دادگسیتری افیزای  دهید.      ساده و قابل فهم تشکیل شده باشد و همکاری طرفین اختال 

شیود، بیا   م نیز که جزء جدیدترین قوانین شمرده میی 2661قانون آیین دادرسی مدنی سوئی  
عبارت دیگر، فراینید دادرسیی   هد  ایجاد وحدت در قوانین آیین دادرسی نگارش یافته است. به

ون آیین دادرسی مدنی توان به قانهمچنین می. کانتون )ایالت یا استان( آن یکسان باشد 20در 
اسپانیا اشاره کرد. این قانون در صدد ایجاد تعادل در حقوق و تکالیف دادرس و طیرفین دعیوا و   

میدنی   نیز ایجاد مرجعیت در مقابل سایر قوانین دادرسی بوده اسیت. در اصیول آییین دادرسیی    
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  UNIDROITهیای  (، مصوب مؤسسهPrinciples of Transnational Civil Procedureفراملی )
هد ، ایجاد همکاری مییان طیرفین دعیوا و دادرس در حیل و فصیل اختالفیات اسیت؛         ،ALIو
توان اعمال روشنی میطوری که در اصول مختلفی همچون اصول هفتم و چهاردهم و غیره بهبه

 ,Ghamami, Majid؛ و نییز:  12-11، ص1312این مبنا را مشاهده نمیود )غمیامی و محسینی،    

253-.225p an, 2013,Mohseni, Hass.)1  
نظرییۀ همکیاری، نخسیت بیه ایین       در این مقاله پ  از ارائۀ توضیحی اجمالی دربارۀ مفهوم

مسئله خواهیم پرداخت که آیا نظریۀ یادشده در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است و دوم اینکه 
 د.در صورت منفی بودن پاسخ، در چه ابوابی از جریان دادرسی قابلیت اعمال دار

 

 همکاری ۀنظریمفهوم 

پیشگی و شرکت در کیاری آمیده اسیت )معیین،     (، در لغت به معنای همcooperationهمکاری )
نخسیت   ۀهمکاری در درجی  ۀنظریاند، (، اما از لحاظ حقوقی آنچنان که نوشته5121، ص1357

ل حکیم  همکاری طرفین و دادرس در اعمیا دیگر، عبارتو به به معنای همکاری در اجرای قانون
نخستین بار یکی را (. این نظریه 21، ص1321 محسنی،) است بر موضو  و حل و فصل اختال 

 «اصیل همکیاری میؤطر طیرفین دعیوا و دادرس     »دانان ایرانی مطرح کرد که برگرفته از از حقوق
در حقوق فرانسه است؛ اگرچه از نظر شمول و مصادیق با اصل یادشده متفاوت اسیت   شدهمطرح

دانان آن را محدود به دادرسی مدنی و نحوۀ تعاملی اجرای اصل تسیل  طیرفین   حقوقو یکی از 
عنوان یک نظریه در تمام اجزای فراینید دادرسیی آن را   داند و بهبر جهات و موضوعات دعوا نمی
(؛ یعنیی همیان رویکیردی کیه از     17، ص1321کند )محسینی،  قابل تطبیق و اعمال معرفی می

هرروی، اصل همکاری مؤطر طرفین دعیوا و  له نیز تبعیت شده است. بهسوی نویسندگان این مقا
دادرسی مدنی در عین اینکیه شییء متعلیق بیه طیرفین       عنیی ،2پروفسور کادیهبه بیان  دادرس
وجیود نیوعی همکیاری همیشیگی در      ،. این اشتراک موضیو  باشدمیمتعلق به قاضی نیز  ،است

به نقیل از   Cadiet ) نمایدن رسیدگی را واجب میتعیین موضو  مورد دعوا و همچنین در جریا
نییت و  طیرفین اخیتال  از روی حسین    ،در این نظرییه  ،(. به بیان ساده17، ص1311ی، محسن

سیرعت و در میدت متعیار  فیصیله     کنند تا اختال  بهصداقت با قاضی همکاری و همراهی می
 ،رسید میی نظر به بعید ال  امریفصل اخت یابد. اگرچه در ابتدا همکاری طرفین دعوا برای حل و

                                                           
ها از حق مورد مشورت معقول و متعار  قرار گرفتن : ... طرفین باید با دادگاه همکاری نمایند. آن7اصل  .1

 پیرامون تعیین اوقات رسیدگی برخوردارند.
 کند.متعار  است، دادگاه رسیدگی را با همکاری طرفین، اداره می: تا آنجا که معقول و 2، بند 21اصل 

2. Cadiet 
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در دادگاه دشمن ، زیرا طرفین اگرچه در بیرون از محکمه ممکن است رواب  خوبی داشته باشند
از هیچ اقیدامی   کارو برای این  استی به نفع خود أها به دنبال اخذ رنآهریک از  ،یکدیگر بوده

بینیی راهکارهیایی   توان با پیی  می کهن را دور از ذهن دانست ایاما نباید  کرد.فروگذار نخواهد 
از تقلیب و عیدم صیداقت طیرفین      ،وضع ضمانت اجراهای مناسیب  وفرهنگی  اصالحاتازجمله 

 ,Gidi, 2007) در کنار دادگاه ایجیاد کیرد )   مستقلیا اینکه نهادهای غیررسمی  جلوگیری کرد

p.6هیر  » دارد:میی  قیرر م15 اصل 0فراملی در اقدامی مشابه در بند مدنی آیین دادرسی  . اصول
ممکین اسیت    ،طرفی که به تعهدات خود مبنی بر مشارکت در دادرسی به هر شکلی عمل نکند

  .1«گردد 17 اصلی مندرج در ااجر مشمول ضمانت
 

 جایگاه موضوع در حقوق ایران  

در این فصل مسئله این است که آیا در نظام حقوقی ما نظریۀ همکاری طیرفین دعیوا و دادرس   
طور قاطع باید گفت خیر. هرچند ممکن است گفته شود، میوادی  شده است یا خیر؟ به پذیرفته

، 172تیوان بیه میواد    در قوانین ما وجود دارد که حاکی از نظریۀ همکاری است؛ برای نمونه میی 
 کیه  درصیورتی »آمیده اسیت:    102در مادۀ  2و غیره آیین دادرسی مدنی اشاره کرد. 102، 151

 بیرای  دارصالحیت دادگاه باشند، نکرده داور تراضی انتخاب برای معینی هدادگا به نسبت طرفین

یعنیی طیرفین   ؛ «ددار را دعیوا  ۀنظریی  به رسیدگی صالحیت بود که خواهد دادگاهی داور، تعیین
توانند نسبت به دادگاه معین برای انتخاب داور تراضی و همکاری نمایند و دادگاه به تراضیی  می
داشیت. امیا   خواهید   نق ذاشت و در صورت عدم تراضی است که دادگاه ها احترام خواهد گنآ

طیور کیه   کارگیری این نظریه نخواهد بود، بلکیه همیان  باید گفت که وجود برخی موارد بیانگر به
شوند و در کالبد این قیوانین،  گفته شد، قوانین جدید با تکیه بر نظریه یا هد  خاصی نوشته می

کننید کیه   عنوان روح یک قانون عمل میی دیگر، بهعبارتهده است. بهروشنی قابل مشااطر آن به
ای خواهد بیود کیه کیاربردی نخواهید داشیت.      اگر روح را از کالبد جدا نمایند، قانون بسان مرده

                                                           
   . ترجمۀ اصول آیین دادرسی فراملی در این مقاله، برگرفته از کتاب زیر است:1

تهیران: شیرکت سیهامی     آیین دادرسیی میدنی فراملیی، چیال اول،    (، 1316غمامی، مجید و محسنی، حسن )
 انتشار.

 .توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهندطرفین می ،مرحله از دادرسی مدنیدر هر : 172مادۀ   .2

توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختال  خیود را خیواه   دعوا دارند می ۀاشخاصی که اهلیت اقام ۀکلی: 51مادۀ 
بیه داوری ییک ییا    اشید،  بای از رسییدگی  ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهدر دادگاه

 .چند نفر ارجا  دهند
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کیار  توان گفت که نظریۀ خاص یا هد  خاص در ییک نظیام حقیوقی بیه    بنابراین در صورتی می
تر گفتیه  ها تفسیر کرد. بر اساس آنچه پی بدون توجه به آن رفته است که نتوان مواد قانونی را

توان قانون را بدون توجه بیه روح  شد، یکی از موارد کاربرد این نظریه در تفسیر است، چون نمی
و مبنای آن تفسیر کرد. پ  با توضیحاتی که داده شد و اینکیه چنیین اطیری در قیوانین نظیام      

کیار  که نظریۀ همکاری در تقنین آیین دادرسیی میدنی بیه   شود، باید گفت حقوقی ما دیده نمی
انید کیه آن هیم ناشیی از     ای از قواعد در کنار هیم گیرد آمیده   گرفته نشده است و تنها مجموعه

 الگوبرداری و ترجمۀ قوانین قدیمی دیگر کشورهاست.
 

 بررسی تطبیقی  
 میدنی آییین دادرسیی   ن قیانو همکاری، به بررسی این نظریه در  ۀپ  از آشنایی اجمالی با نظری

)از این پ ، قیانون   ایرانقانون آیین دادرسی مدنی فراملی و اصول آیین دادرسی مدنی فرانسه، 
از بررسی متیون قیوانین    .خواهیم پرداخت شود(آیین دادرسی مدنی به اختصار آ.د.م نامیده می

کار بیرد کیه   وان بهتبه این برآیند دست خواهیم یافت که نظریۀ همکاری را در ابواب خاصی می
 در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

 همکاری در سازش. 1
در اصطالح حقیوقی  آمده است و  رفتاریخوش وصل  ، توافق، سازگاریسازش در لغت به معنی 
موافقت و هماهنگی بین دو طر  دعواسیت کیه بیه     ایسازش به معن ،و در آیین دادرسی مدنی

ن مییا دادن به شکایت و دعوای موجود پایان رایاز دادگاه و بصورت داوطلبانه در داخل یا خارج 
در خصوص سازش باید گفت  .(21، ص3، ج 1321)جعفری لنگرودی،  پذیردطرفین صورت می

جیویی و  ترین و کارآمدترین روش برای حل و فصل اختال  است و از کینهترین، سریعکه ارزان
یابید.  دجه در سایر موارد، رفیاه اجتمیاعی افیزای  میی    کاهد و با هزینۀ بوها میتراکم کار دادگاه

دیگر، از لحاظ تحلیل اقتصادی، دادخواهی برای دستیابی به احکام بسیار پرهزینه است عبارتبه
 ,Shavell, 2004) شود، کمتر باشدو ممکن است از خسارتی که از طریق دادخواهی دریافت می

p.453فصل اختال  از طریق صل  و سازش تالش زیادی  ها برای حل و(؛ به همین دلیل، دولت
دهید  ویژه اگر سازش خارج از دادگاه و بدون مداخلۀ دادرس باشد، به طرفین اجازه میی دارند؛ به

در قرآن کریم  1آ.د.م ایران(. 172در هر مرحله از دادرسی دعوا را به سازش محول نمایند )مادۀ 

                                                           
 .توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهنددر هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می: 172. مادۀ 1
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و »فرمایید:  سیورۀ نسیاء میی    35دارد؛ ازجمله آیۀ نیز آیات مختلفی دربارۀ صل  و سازش وجود 
ها پدید آید، از طر  کسان مرد و کسان زن داوری چنانچه بیم آن دارید که نزا  سخت بین آن

و سازگاری برقیرار کنید،    برگزینید، که اگر مقصود اصالح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت
دارد: قانون شوراهای حیل اخیتال  مقیرر میی     1ۀ در این زمینه، ماد 1«.که خدا دانا و آگاه است

برای حل اختال  و صل  و سازش بیین اشیخاص حقیقیی و حقیوقی غیردولتیی، شیورای حیل        
آ.د.م اییران نییز بیه ایین امیر       113تیا   172شود. میواد  اختال  زیر نظر قوۀ قضائیه تشکیل می

خطیر و فواید آن نظر داشته  ملی به این امراختصاص یافته است. اصول آیین دادرسی مدنی فرا
به این امر پرداخته و یکی از وظایف دادگاه را تشویق طرفین بیه صیل  و سیازش     21و در اصل 

طوری که در دانسته است. برخال  سایر موارد، در اینجا دادگاه باید با طرفین همکاری نماید؛ به
ای از رسییدگی مشیارکت   دادگیاه بایید در هیر مرحلیه    »بینی شده است: همان اصل پی  2بند 

؛ یعنیی دادگیاه مجبیور    «های جایگزین حل و فصل اختالفات را تسیهیل نمایید  طرفین در شیوه
است که در صل  و سازش با طرفین همکاری کند. البته این امر بدون گرای  به یکی از طرفین 

شیود و  ( و این درحالی است که نصی در قوانین ما دیده نمیی 02، ص1327دعواست )پوراستاد، 
توانند درخواست سازش بدهند و دادگیاه  آ.د.م مقرر شده است که طرفین می 120فق  در مادۀ 
اصیل   3بر اعالم تکلیف دادگاه، در بنید   اصول آیین دادرسی مدنی فراملی افزون 2تکلیفی ندارد.

نمایید و سیعی در حیل و فصیل اخیتال ، خیارج از جرییان        ، طرفین را به سازش تشویق می21
بیه دادرس   21اصیل   3درنتیجه، برای تضمین سازش میان طرفین در ذیل بند  3سی دارد.دادر

نییت او  اجازه داده است تا در هزینۀ دادرسی به امتنا  نامعقول و نامتعیار  ییک طیر  و سیوء    
اجرایی استناد نماید؛ یعنی او را از دریافت هزینه محروم کند. اما در نظام حقوقی ایران، ضمانت 

ی نشده است؛ هرچند که قوانین دادرسی دیگر کشورها نیز چنین ضعفی دارند. یکیی از  بینپی 
کند که در آیین دادرسی انگلستان نیز دادگاه موظف به فراهم آوردن زمینۀ دانان بیان میحقوق

آیید )غمیامی و   شیمار میی  کنندۀ آییین دادرسیی میدنی بیه    سازش است و سازش از اصول اداره
 (.101، ص1312محسنی، 

 

                                                           
 ای.، ترجمۀ مهدی الهی قمشه35. سورۀ نساء، آیه 1

ست نماید که طر  او را طور کتبی درخواتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بههرک  می: 120. مادۀ 2
 .برای سازش دعوت کند

: طرفین، خواه پی  از آغاز رسیدگی و خواه پ  از آن، باید به نحو معقول و متعار  جهت تحقق صل  21. اصل 3
تواند به امتنا  نامعقول و نامتعار  هزینه دادرسی می و سازش همکاری کنند. دادگاه در تصمیم خود دربارۀ

 نیت او در جریان تالش برای صل  و سازش استناد کند.یا به رفتار آمیخته با سوء یک طر  در همکاری

 



 421  فصل اختالف دادرس در حل و همکاری طرفین دعوا و ۀینظر

 محلی محاکم همکاری در تعیین صالحیت. 2
آ.د.م اییران   11اصل بر این است که دادگاه محل اقامت خوانده صال  به رسیدگی باشید و میادۀ   

«. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد...»دارد: مقرر می
حقوق کلیسا و دیگر کشورها دارد و حتیی بیا نظرییۀ    اند که این قاعده ریشه در حقوق رم، گفته

(. باوجوداین، 371، ص1، ج1311برائت و امارۀ داللت ظاهر بر واقع نیز هماهنگ است )شم ، 
اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، معییار اصیلی در صیالحیت دادگیاه را تراضیی       2اصل  1بند 

دیگر، قاعیدۀ اصیلی در   عبارتبه 1ته است.طرفین قرار داده و قاعدۀ محل اقامت خوانده را نپذیرف
توانند به صالحیت هر دادگاه توافق کنند. در تعیین صالحیت، تراضی طرفین است و طرفین می

طیرفین   ،در ییک اخیتال   »دارد: مقیرر میی   11ادۀ می شود. آ.د.م فرانسه نیز این قاعده دیده می
قضیایی خیاص میورد رسییدگی قیرار       نان در یک مرجعآتوانند توافق کنند که تناز  همواره می

در حقیوق   2...«. گیرد هرچند که این مرجع از جهات نصاب خواسته صیالحیت نداشیته باشیند   
توانند برای اجرای تعهدات حاصیله، محلیی   ها میداخلی ایران نیز طرفین قرارداد یا هریک از آن

قیانون میدنی، دادگیاه     1616موجیب میادۀ   غیر از اقامتگاه را انتخاب کنند و در این صیورت بیه  
البته تیثطیر اقامتگیاه انتخیابی در صیالحیت      3شده صال  به رسیدگی خواهد بود.اقامتگاه انتخاب

دادگاه، در صورتی است که مالک صالحیت محلی دادگاه در رسییدگی، تنهیا اقامتگیاه خوانیده     
ییین  (. الزم به یادآوری اسیت کیه همکیاری و تراضیی در تع    321، ص1، ج1311باشد )شم ، 

صالحیت، برخال  اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تنها در صالحیت محلی مؤطر خواهد بیود  
و در صالحیت ذاتی، به دلیل آمره بودن قواعد و صالحیت عام مراجع دادگستری، امکان تراضی 

 (.371، ص1، ج1311وجود نخواهد داشت )شم ، 
 

 فاختال دوستانۀ همکاری در حل و فصل. 3
ز همکاری طرفین، حل و فصل اختال  است و به این دلیل اسیت کیه بیا یکیدیگر     هد  نهایی ا
بینی کیرده اسیت:   پی  11اصل  2کنند. اصول آیین دادرسی مدنی فراملی در بند مشارکت می

                                                           
 : هنگامی که طرفین به طرح دعوا در آن دادگاه رضایت دهند.2اصل  1. بند 1

 باشد. . ترجمۀ مواد قانون آیین دادرسی فرانسه، برگرفته از کتاب زیر می2
دیباچۀ دکتر عباس کریمی و مقدمۀ پروفسور لوئیک کادیه،  اآیین دادرسی فرانسه ب(، 1311محسنی، حسن )

 .تهران: شرکت سهامی انتشار
از آن  حاصلهها برای اجرای تعهدات گر ضمن معامله یا قراردادی برای طرفین معامله یا یکی از آنا: 1616. مادۀ 3

چنین است مخواهد شد و ه اقامتگاه او محسوب ،معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است
 .درصورتی که برای ابالغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند
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طرفین با دادگاه در انجام وظیفۀ حل و فصل منصیفانه، میؤطر و بیا سیرعت معقیول و متعیار        »
تر اخیتال  اسیت.   ن دادرسی نیز به دلیل حل و فصل سریعسرعت در جریا«. کنندمشارکت می

طور کلی هد  از نظریۀ همکاری، حل اختال  است. حیل و فصیل سیریع، میؤطر و منصیفانه،      به
هیای  توانند با تمسک به شییوه اند و نمیتنها تکلیف دادرس است، بلکه طرفین نیز به آن ملزمنه

، 1312وءاسیتفاده کننید )غمیامی و محسینی،     غافلگیرانه، از مقیررات آییین دادرسیی میدنی س    
تواننید از دادرس  بینی شده است که طرفین میی آ.د.م فرانسه پی  57مادۀ  1(. در بند 165ص

بخواهند تا رای را به صورت کدخدامنشانه صادر کند یا او را به توصیفات و نکات حقوقی ملتیزم  
مربوط به داوری، سازش و صل  ناظر به  در قانون آیین دادرسی ما نیز باید گفت که مواد 1کنند.

 دادرسیی  از مرحله هر در»: داردآ.د.م مقرر می 172حل و فصل اختال  است. برای نمونه مادۀ 

گیذار اجیازه   حتیی قیانون  «. دهنید  خاتمه سازش به طریق را خود دعوای توانندمی طرفین مدنی
طور خالصه هرآنچیه  کنند. به خواهی را ساق خواهی و فرجامدهد که طرفین حق تجدیدنظرمی

شود، برای حل و فصل اختال  بوده و در پی رساندن حق به صاحب بینی میکه در قوانین پی 
 حق و تنبیه متجاوز است.

 

 همکاری در ابالغ. 4
شود، بحث ابالغ و آگیاهی طیر  مقابیل اسیت.     یکی از مواردی که باعث سرعت در دادرسی می

دادرسی کمتر خواهد شد. همکاری در ابالغ، یکی از انوا   شود، اطالۀ ترهرچه فرایند ابالغ کوتاه
بینی شده است. همکیاری طیرفین   همکاری در دادرسی است که در آیین دادرسی فراملی پی 

دارد: مقیرر میی   5اصیل   7تواند در سرعت بخشیدن یا انتخاب انوا  وسایل ابالغ باشید. بنید   می
های ارتباطی سریع، نظیر اد مشترک یا با اجازۀ دادگاه از شیوهموجب قراردتوانند بهطرفین می»

استفاده از وسایل ارتباطی سریع، نظیر پیامک، فک ، «. وسایل ارتباط از راه دور استفاده نمایند
تواند به جریان دادرسی سرعت بخشید. اسیتفاده از وسیایل جدیید بیه دلییل       تلک  و ایمیل می

هیای حقیوقی قیرار گرفتیه و در قیوانین جدیید       ورد توجه نظامسرعت و راحتی و استفادۀ عام، م
آ.د.م آلمان به اسناد الکترونیکی اعتبار اسناد مکتیوب   163گنجانده شده است. برای مثال، مادۀ 

                                                           
توانند اگر این کار را از برای طرفین فراهم است، طرفین می 12موجب مادۀ : هنگامی که این اختیار به57. مادۀ 1

در تقاضای توافقی به دادرس مثموریت صدور رای به صورت کدخدامنشانه اند، زمان ایجاد اختال  انجام نداده
 بدهند.
توانند در همان موضوعات و تحت همان شرای  به طرفین می همچنین در صورت اختال  موجود، ...: 12مادۀ 

خواهی بدهند مگر اینکه حق ساق  شده کدخدامنشانه یا حق پژوه  موریت صدور حکم به صورتثدادرس م
 د.باش
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داده است. آ.د.م فرانسه به طرفین نیز اجازه داده است کیه از وسیایل ارتبیاطی جدیید اسیتفاده      
تازگی در خصوص نظام حقوقی ایران نیز باید گفت، به (.77، ص1312کنند )غمامی و محسنی، 

در این زمینه، قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسل  و دادرسی الکترونیکیی تصیویب شیده    
و  055گیذار در میادۀ   آن قانون به این امر اختصاص یافته است. قانون 011تا  011است و مواد 

ترونیکی اعتبار بخشیده و بیرای آن آطیار قیانونی    تبصرۀ آن به صورت الکترونیکی یا محتوای الک
مهر  2قائل شده است )قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسل  و دادرسی الکترونیکی مصوب 

چنیین   7 نامۀ ارائۀ خدمات قضایی اشاره کیرد کیه در میادۀ   توان به آیینهمچنین می 1(.1313
 قرار هرگونه عنه و ابالغنده و احضار مشتکیبالغ دادخواست و ضمایم آن به خواا»دارد: مقرر می

نامیۀ ارائیۀ   )آییین « پیذیرد صورت الکترونیکی انجام می به رب ،ذی مخاطبان به قضایی دستور و
 (.1311خرداد  22خدمات قضایی مصوب 

 

 همکاری در ادله. 5
، 1372 ها آمده اسیت )دهخیدا،  ها، راهنماها و برهانادله، جمع دلیل و در لغت به معنای حجت

ای که در مقام دفیا  ییا ادعیا بیرای قیانع      ( و در اصطالح عبارت است از وسیله1735-1730ص
(. البتیه برخیی دلییل را در معنیای فیراهم      5، ص1376شود )میدنی، ساختن قاضی استفاده می

(. پ ، از دلیل برای اطبیات  21، ص3، ج1311اند )شم ، آوردن وسایل اقنا  دادرس نیز آورده
شود و در این مبحث طرفین در نحوۀ کشف دلیل، ارائیۀ دلییل، درخواسیت    فاده میموضو  است

آ.د.م  11کنند. در ایین راسیتا، میادۀ    دلیل و حتی تراضی بر دلیل خاص، با یکدیگر همکاری می
در ادامیۀ  ...«. در ترتیبات تحقیقی طرفین ملزم به همکیاری هسیتند   »فرانسه مقرر کرده است: 

آ.د.م ایران  253گذار در مادۀ بینی شده است. قانونی شخص طالث نیز پی ماده، این تکلیف برا
ای خاص تراضی کنند یا در میادۀ  در تحقیق محلی نیز به طرفین اختیار داده تا به اطالعات عده

گذار اجازه داده است، پی  از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، با توافق هم کارشناس قانون 202

                                                           
 و حقوقی از اعم موضوعه مقررات و قوانین سایر و دادرسی آیین قوانین موجببه که مورد هردر : 055. مادۀ 1

ی، نشانی و مانند آن ینوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اطر انگشت، ابالغ اوراق قضا مدرک، سند، کیفری،
 در مذکور امنیتی ایھن حسب مورد با رعایت سازوکارصورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آ ،الزم باشد

  است. معتبر و کافی آن هایتبصره و قانون این مواد
توان ی، نمییخدمات الکترونیک قضا ۀمراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائ ۀی در کلی1ۀ تبصر

به محتوا و آطار قانونی آن خودداری  تبادل اطالعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن ۀنحو صرفاً به لحاظ شکل یا
 .نمود
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در خصوص بار اطبات دلیل، باید گفت که در حقیوق اییران،    1ادگاه معرفی کنند.را انتخاب و به د
بار اطبات به استناد قاعدۀ البینه علی المدعی، برعهدۀ مدعی است؛ بنابراین، فراهم کردن دلیل و 
ارائۀ آن برعهدۀ مدعی است و مدعی کسی است که ادعای او برخال  نظریه باشید ییا بیرخال     

(. اما این رویه در آ.د.م و اصول آییین دادرسیی   117اشد )شهید اول، بی تا، صگذار بفرض قانون
برعهیدۀ  »کنید:  صیراحت بییان میی   آ.د.م فرانسه، بیه  1257مدنی فراملی تغییر یافته است. مادۀ 

 «.هریک از طرفین است که مطابق قانون وقایع الزم را برای تثیید ادعای خود اطبات کند
اصیول   21اصیل   1دهد، نه مدعی. در بنید  طرفین قرار می برعهدۀ این ماده تکلیف اطبات را

آیین دادرسی مدنی فراملی نیز این رویه پذیرفته شده اسیت و هرییک از طیرفین بایید وقیایع و      
شیود در هیر دو نظیام،    طور که دیده میهمان 2عناصر موضوعی مورد ادعای خود را اطبات کنند.

 ه با مدعی است، عدول شده است.اطبات با طرفین است و از قاعدۀ بین
 

 همکاری شخص ثالث با دادگاه. 6
بلکیه   هسیتند، طرفین نیستند کیه موظیف بیه رعاییت نظرییه      دادگاه یا همکاری تنها  ۀدر نظری

، چیه اشیخاص حقیقیی ییا     یعنی کسانی که هیچ نفعی در جریان دادرسی ندارند، اشخاص طالث
همچیون   نکردن، ن هستند و در صورت رعایتآنفع موظف به رعایت همانند طرفین ذی حقوقی

اصول آیین  12اصل  1در این خصوص بند  ن روبرو خواهند شد.آطرفین دعوا با ضمانت اجرای 
تکالیف اشخاصی کیه بیه دادرسیی ملحیق      حقوق و اصوالً»دارد: دادرسی مدنی فراملی مقرر می

ی برعهیده  اصلکه اشخاص  مشمول همان تکالیف ناظر به مشارکت و همکاری هستند شوند...می
آ.د.م فرانسه پذیرفته شده و بیه دادگیاه اجیازه داده اسیت تیا در       267این رویه در مادۀ «. دارند

در مواد  3یورو جریمۀ نقدی کند. 3666صورت همکاری نکردن بدون عذر موجه، متخلفان را تا 

                                                           
ها اشخاصی را برای کسب اطال  از آنان در محل معرفی و به گواهی آن ،توانندطرفین دعوا می: 253. مادۀ 1

نوشته و به امضای  ،اندصورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده ،تراضی نمایند. متصدی تحقیقات
 .رساندطرفین می

توانند قبل از اقدام شود، میرفین دعوا در هر مورد که قرار رجو  به کارشناس صادر میط :202مادۀ 
کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی 

قرار کارشناسی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای این صورت کارشناس مرضی نمایند. در
 .شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشداقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می

باشند نزد ها می: بنا به اصل هریک از طرفین باید وقایع و عناصر موضوعی را که مستند ادعای آن21. اصل 2
 دادگاه اطبات نمایند.

توان به جریمه موجه از بیان مطالب یا اتیان سوگند امتنا  نمایند را می اشخاصی که بدون عذر ...: 267. مادۀ 3
 .نمود میورو محکو 3666مدنی تا حداکثر
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ها و ادارات ر سازمانآ.د.م ایران نیز مقرر شده است که در صورت وجود اطالعاتی د 215و  212
ها و مؤسسات عمومی غیردولتی که این اطالعات باید اساس تطبیق قرار گیرنید ییا   دولتی، بانک

ها جز در برخیی میوارد   ها را بخواهد و سازمانتواند ارائۀ آنای موردنیاز باشند، دادگاه میگونهبه
  1ها را برای دادگاه بفرستند.یادشده باید آن

آ.د.م که  212توانند اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی، مانند مادۀ اشخاص طالث می
 اند.ها و ... ملزم به همکاری با دادگاه شدهها، شهرداریدر آن ادارات دولتی، بانک

ما ازآنجا که هییچ قاعیدۀ   بنابراین، طرفین دعوا و اشخاص طالث موظف به همکاری هستند. ا
بینی شیده اسیت.   اجراهایی برای آن پی اجرا عملی نخواهد شد، ضمانت حقوقی بدون ضمانت 

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی چنین آمیده اسیت کیه در صیورت وفیادار       15اصل  0در بند 
مندرج در اجراهای تواند وی را مشمول ضمانت نبودن به تعهد مشارکت در دادرسی، دادگاه می

اجراها از قبیل رد تمام یا بخشیی از خواسیته،   انوا  ضمانت  17اصل  3بنماید و در بند  17اصل
حتی به قانون مقر دادگاه  2بینی کرده است.های مالی را پی استنباط برداشت مخالف و جریمه

. میادۀ  بینی کنداجازه داده است که ضمانت اجراهای تکمیلی از قبیل مسئولیت کیفری را پی 
آ.د.م فرانسه نیز به دادگاه اختیار داده است، اشخاصی را که بیدون عیذر موجیه، همکیاری      267

                                                           
ها یا هرگاه سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک: 212. مادۀ 1

شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤطر در یدولت تثسی  و اداره م ۀها یا مؤسساتی که با سرمایشهرداری
طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال هب ،موضو  تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا

دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور رونوشت سند یا اطال  الزم را با ذکر موعد، مقرر می
که ابراز سند با مصال  سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که این دادگاه را انجام دهد، مگر

ولیت عدم ئدر صورت امتنا ، کسی که مس...  .دراین صورت باید مراتب با توضی  الزم به دادگاه اعالم شود
تی از ارائه سند متوجه او است پ  از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دول

 .ش  ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او : 215مادۀ 
مدت معینی به او داده  که رونوشت موارد استنادی در دهدای به وی میرب  تقاضانامهخطاب به مرجع ذی

 .تواند پرونده مورد استناد را خواسته و مالحظه نمایدیشود. در صورت لزوم دادگاه م

کند ممکن است : هر طرفی که به تعهدات خود مبنی بر مشارکت در دادرسی، به هر شکل عمل نمی15. اصل 2
 گردد. 17مشمول ضمانت اجراهای مندرج در اصل 

ن مقرر نمود: استنباط برداشت عنوان ضمانت اجراهای متناسب علیه طرفیتوان به: امور زیر را می17مادۀ 
مخالف، رد تمام یا بخشی از خواسته، تعلیق دادرسی، محکومیت به پرداخت جریمه و هزینه به بی  از میزان 

تواند ضمانت اجراهای شوند. قانون مقر دادگاه میطور عادی اعمال میبینی شده در قواعدی که بهپی 
ا شخص طالثی که مرتکب تقصیر سنگین شده است، را تکمیلی از قبیل مسئولیت کیفری طر  دعوا ی

  بینی نماید.پی 
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تیوان در  این قبییل تنبیهیات را میی    یورو جریمۀ نقدی محکوم نماید. نمونه 3666تا  کنندنمی
ۀ گیذار بیرای اقامی   موجب آن قیانون آیین دادرسی مدنی ما مالحظه کرد که به 161مادۀ تبصرۀ 

برابر هزینۀ دادرسی ضمانت اجرا تعیین  3ورزی، دعوا با هد  تثخیر در انجام تعهد، ایذا و غرض
آ.د.م نیز ضمانت اجرایی برای همکاری نکردن اشخاص تعیین کرده  212ذیل مادۀ  1کرده است.

هایی از قانون ایران، باید گفت که نظیام حقیوقی میا از ایین لحیاظ در نقطیۀ       است. باوجود مثال
ح دارد. اصیال اجراست کیه نییاز بیه    ضعف قرار دارد و بیشتر مواد آیین دادرسی ما بدون ضمانت 

اجرا بیه پاییان رسییده اسیت و بیرای      عبارتی، دوران وضع قوانین آیین دادرسی بدون ضمانت به
 اجرا تعیین کرد.داشتن قوانین متقن و کارا باید برای قواعد دادرسی ضمانت 

 

 دادرسی و تعیین مواعد ۀراهمکاری در اد. 7

دهید و نقی    خیوبی نشیان میی   یکی از مباحث مهمی که نظریۀ همکاری را در رابطۀ طرفین به
کند، همکاری در ادارۀ دادرسی ای را در وجود نظریۀ همکاری در قانون بیان میعمده و برجسته

تیوان گفیت   ، میدیگر، در صورت وجود همکاری در ادارۀ دادرسیعبارتو تعیین مواعد است. به
ترتیب که طرفین دعوا و دادگاه اینمند شده است. بهکه آن نظام حقوقی از نظریۀ همکاری بهره

کنند تا دعوا با سیرعت و همیراه بیا حقیقیت     در نحوۀ اداره و تعیین اوقات دادرسی مشارکت می
جرییان  حل و فصل شود. درواقع، یکی از اهدا  مهم آیین دادرسی مدنی، سرعت بخشییدن بیه   

 و میدنی  عیدالت  سیسیتم  معایب و هاآسیب ازجملهدادرسی و جلوگیری از اطالۀ دادرسی است. 
 کیه  اسیت  طبیعیی  اسیت.  آن خیتم  تیا  دعیوا  طیرح  هیای و هزینه دادرسی ۀاطال قضایی، دستگاه

 منفیی  کیارکرد  نییز  اقتصادی لحاظ به نموده، متثطر را فلسفۀ دادرسی برشمرده شده، هایآسیب

حقیوقی   دکتیرین  بین هم و قضایی ۀروی اطالۀ دادرسی هم در .نمایندتولید می ماعیاجت و فردی
(. به 22، ص1325سامع،  ؛51، ص1321قرار گرفته است )افشارنیا،  توجه به صورت سلبی مورد
بیرای  انید.  بینی کردههای مختلفی برای جلوگیری از آن پی های حقوقی راههمین دلیل، نظام
انید، همکیاری در ادارۀ   حلی که نویسیندگان اصیول انتخیاب کیرده    درسی راهتثمین سرعت در دا

دادرسی و تعیین اوقات است. شایان ذکر است که منظیور از سیرعت، سیرعت متعیار  اسیت و      
شود که حقیقت در این مییان ارزش خیود را از دسیت بدهید )غمیامی و محسینی،       موجب نمی

 (.  23، ص1312

                                                           
ورزی دعوا تثخیر در انجام تعهد یا ایذاء طر  یا غرض ۀچنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقام: 161. مادۀ 1

به نفع  دادرسی ۀسه برابر هزین ۀبوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تثدی
 .محکوم نماید ،دولت
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رسی و کاه  اطالۀ دادرسی هستند، زییرا باعیث کیاه     ها در پی افزای  سرعت داددولت
سازد، چراکه میان شود و ح  وصول به عدالت را در انسان بیشتر نمایان میهزینۀ دادرسی می

شیود؛  عدالت و سرعت ارتباط مستقیم وجود دارد و تثخیر در آن باعث احساس نبود عدالت میی 
، 1312آورنید )دهقیانی،   حسیاب میی  عیض بیه عدالتی و تبیعنی تثخیر در صدور رای را نوعی بی

(. حال، علل این اطالۀ دادرسی یا منتسب به قانون اسیت، اعیم از شیکلی ییا میاهوی، ییا       11ص
رسد که اینجیا اطالیۀ منتسیب بیه     نظر میمنتسب به اشخاص، اعم از اصحاب دعوا یا دادرس. به

خواهید اطالیه را ازبیین    ، میی با اعالم تکلیف طیرفین  7اصل  2کند و در بند اشخاص را بیان می
ها از حیق میورد   طرفین باید با دادگاه همکاری نمایند. آن»... دارد: مقرر می 7اصل  2ببرد. بند 

از جمع میواد  «. مشورت معقول و متعار  قرار گرفتن پیرامون تعیین اوقات دادرسی برخوردارند
عد با مشیارکت اصیحاب دعیوا و    شود که تعیین موادو و سه آ.د.م فرانسه نیز چنین برداشت می

قانون آ.د.م فرانسه نیز بیر توافیق طیرفین در تعییین      110مادۀ  2بند  1گیرد.دادرس صورت می
کیه   11در قانون آ.د.م ایران، مادۀ  2کند.مواعد و شرای  تبادل ادعاها و جهات و اسناد تثکید می

ی را فقی  بیرای ییک بیار بیه      توانند با تراضی یکدیگر جلسۀ دادرسمقرر داشته است طرفین می
اصیل   7تواند بیانگر این امر باشد. نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کرد، بند تثخیر بیندازند، می

های جدید ارتباطی اسیتفاده نماینید تیا    توانند از شیوهموجب آن اصحاب دعوا میاست که به 5
اجراییی بیرای   معمول ضیمانت   البته اصول، طبق 3جریان دادرسی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

 (.7اصل  2همکاری نکردن نیز تعیین نموده است )ذیل بند 
 

 نتیجه
 ،151د اگرچیه برخیی میواد ماننید     شویین دادرسی مدنی ایران مشاهده میآبا مطالعه در نظام 

وجود این مواد  ،شد بیانطور که اما همان هستند،همکاری  ۀحاوی مفاد نظری 253 ،172 ،202

                                                           
یین دادرسی بر آانجام اعمال  برند،عهده دارند پی  میهایی که بهرا وفق مسئولیت یطرفین رسیدگ :2 . مادۀ1

 نان است.ۀ آعهداساس تشریفات و مواعد موردنظر بر

بادل اطالعات تواند ت: هنگامی که مذاکرات به جلسۀ رسیدگی بعدی محول شده است، دادرس می110. مادۀ 2
تواند همچنین مواعد میان طرفین حاضر را ساماندهی کند. اگر طرفین بر این موضو  توافق کنند، دادرس می

 و شرای  تبادل ادعاها، جهات و اسناد آنان را معین کند.

خیر بار به تثدادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فق  برای یک ۀتواند جلسدادگاه می: 11. مادۀ 3
 .بیندازد

های ارتباطی سریع نظیر وسایل موجب قرارداد مشترک یا با اجازۀ دادگاه، از شیوهتوانند به: طرفین می5اصل  
 ارتباط از راه دور استفاده نمایند.
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و بایید دالییل بیشیتری بیرای      یسیت یین دادرسی مدنی ایران نآهمکاری در نظام  ۀر نظریبیانگ
 میدنی  ییین دادرسیی  آتطبیقیی   ۀهمکاری ارائه شود. بنابراین پ  از مطالعی  ۀاطبات وجود نظری

قابل استفاده اسیت و  توان گفت که این نظریه در برخی فصول و مواد می ،فرانسهآ.د.م فراملی و 
ند از: تعیین صالحیت محلی دادگیاه،  ا. این فصول عبارتن مقبول و صحی  استاصل و اساس آ

دادرسیی،   ۀجلسی  ۀادار چگیونگی ابالغ اوراق،  ۀنحو تعیین زمان جلسات، داوری، صل  و سازش،
یین دادرسی فراملیی  آبرای مثال در  تعیین اقامتگاه در مقر دادگاه. هرچند که موارد دیگری نیز

میواردی کیه    ،ییین دادرسیی  آویژگی داخلی بودن به شده است تا با توجه اما سعی  ،وجود دارد
  .بینی شودپی  ،ن وجود داردآی اامکان تغییر و اجر

 و ما را ارتقا بخشید  دادرسیتواند نظام یمهمکاری  ۀکارگیری نظریدر پایان باید گفت که به
این  که ادرسی سرعت بخشدبه د، خیر در رسیدگی را کاه  دادهثازجمله ت ،ای از مشکالتپاره
عیدالت در  اجیرای  این موضو  باعث ایجاد حی    درنتیجه، انجامید. خواهدی عدالت اجرا بهامر 

، زیرا سیرعت در اجیرای عیدالت و    ایت از نظام دادرسی را دوچندان خواهد کردضر ،جامعه شده
نظام دادرسیی و  هر  مفهوم عدالت، دو ارزش جدا از یکدیگرند و هرکدام به نحو مستقل، مطلوب

 هر جامعه هستند.

شود؛ به این معنا که اگیر  در اینجا برخی مواد پیشنهادی با توجه به نظریۀ همکاری ارائه می
نظریۀ همکاری در نظام حقوقی ایران اجرا شود، مواد قانونی چگونه بایید نگیارش یابید. قیوانین     

حقوق کشیور اعمیال نمیود. البتیه      موجود باید به چه نحو اصالح شوند تا بتوان این نظریه را در
 تصویب برسد.صر  اصالح قوانین کفایت نخواهد کرد و قوانین جدید نیز باید به

 انقالب و های عمومیدادگاه صالحیت در مورد حسب دعاوی، به نخستین رسیدگی :16مادۀ 

بیین  صیالحیت محلیی    یا در] کرده باشد تعیین را دیگری مرجع، قانون که مواردی در مگر است
 [.طرفین تراضی شده باشد

 اگر و دارد آن اقامتگاه قضایی ۀحوز در خوانده، که شود اقامه دادگاهی در باید : دعوا11مادۀ 

 در باشد، داشته موقت سکونت محل ایران درصورتی که در باشد، نداشته اقامتگاه ایران در خوانده
ولی  نداشته موقت سکونت محل یا و تگاهاقام ایران در هرگاه و اقامه گردد باید محل همان دادگاه
 واقیع  آنۀ حوز غیرمنقول در مال که شودمی اقامه دادگاهیر د دعوا باشد، داشته غیرمنقول مال

 دعیوا ۀ اقام خود، اقامتگاه محل دادگاه ردخواهان  باشد، نداشته هم غیرمنقول مال هرگاه و است

 [.دعوا کند ۀفین تراضی شده باشد اقامتواند در دادگاهی که بین طرهمچنین می] کرد خواهد
 ناشیی  و قراردادهیا  عقیود  از کیه  منقول اموال به راجع دعاوی و بازرگانی دعاوی : در13مادۀ 

 است شده واقع آنۀ حوز در یا قرارداد عقد که کند رجو  دادگاهی به تواندیم خواهان باشد، شده

 [.ن تراضی شده باشدآمشخص در  یا به دادگاهی] شود انجام آنجا در بایستمی تعهد یا
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 کیه  محلیی  در ،شرکت از خارج اشخاص مقابل در ،شرکت تعهدات از ناشی : دعاوی23مادۀ 

 پرداخیت  باید پول که جایی گردد یا تسلیم آنجا در باید کاال که محلی یا شده واقع آنجا در تعهد

شعب  دارای شرکتْ اگر. شودیم اقامه [یا طرفین به دادگاهی مشخص تراضی کرده باشند] شود
 در بایید  ،اشیخاص خیارج   ییا  شیعبه  هیر  تعهدات از ناشی دعاوی ،باشد مختلف جاهای در متعدد

 برچیده یادشده شعبه آنکه شود مگر اقامه ،است واقع آن در معامله طر  ۀشعب که محلی دادگاه

 .شد خواهد اقامه شرکت اصلی در مرکز دعاوی نیز صورت این در که باشد شده
 و دادخواست نسخه از یک دفتر مدیر دعوا، اوراق ابالغ به دایر دادگاه دستور از : پ 07 مادۀ
 و ابالغ جهت اخطاریه و آن با ضمایم را دیگر ۀنسخ و کندمی بایگانی پرونده در را آن هایپیوست
 ایند[.توانند نحوۀ ابالغ را معین و به دفتر اعالم نم]طرفین می داردمی ارسال خوانده به تسلیم

 .دهید  قرار اختیار دادگاه در فوراً را آن پرونده، تکمیل از پ  باید دادگاه دفتر : مدیر01مادۀ 
 بیه  وقیت  تعییین  دسیتور  صدور با پرونده را ،باشد کامل که درصورتی و مالحظه را پرونده دادگاه

ت بیه دادگیاه   توانند زمان معقول و متعارفی را برای تعییین وقی  ]طرفین می نمایدمی اعاده دفتر
 پیشنهاد نمایند[.

 باشید،  دیگیری الزم  ۀجلسی  قانونی جهات به چنانچه ،دادرسی جلسه هر پایان : در161مادۀ 

 و به اصحاب تعیین (با مشورت طرفین) بعد ۀجلس ساعت و روز و قید صورتجلسه زیر مزبور، علت

  .شد خواهد ابالغ دعوا
 مسیتقال  برای خیود  اصلی دعوای اصحاب دادرسی موضو  در طالثی شخص : هرگاه136مادۀ 

 ختم که وقتی تا تواندیم فع بداند،نذی طرفین از یکی شدن محق در را خود یا و باشدقایل  قیح

دعیوا موظیف بیه     اصیلی وارد طالث همانند طیرفین   ]وگردد  دعوا وارد است، نشده اعالم دادرسی
 [.همکاری است

 جلسه پایان تا تواندبداند، می الزم را طالثی شخص جلب که دعوا اصحاب از : هریک135مادۀ 

 تقیدیم  بیا  جلسیه  از پی   روز ظیر  سیه   و کیرده  اظهیار  را خیود  دالییل  و جهات ،دادرسی اول

 ییا  باشید  نخسیتین ۀ مرحلی  در دعیوا  چیه  را بنمایید،  او جلیب  درخواسیت  ،دادگاه از دادخواست

 [.ت همکاری استموظف به رعای ،دعوا اصلیمجلوب طالث همانند طرفین ]تجدیدنظر. 
بطورکتبی  نخستین دادگاه از ،ادعایی هر مورد در (نند) تواندیم (طرفین) : هرک 120مادۀ 
 کند. دعوت سازش برای را او طر  که (یندد )نمای درخواست
 که محلی است در ممکن و آیدیم عملبه دادگاه در دفاتر و هاحساب به : رسیدگی260مادۀ 

 ]یا محل مورد توافق طرفین[ انجام گیرد. دارد قرار آنجا در اسناد
 از دادرسیان  یکیی  توسی   است ممکن ،محلی تحقیق یا محل ۀمعاین قرار : اجرای256مادۀ 

  گیرد[.صورت می طرفین با توافق تحقیقات محل و وقت] آید عملبه تحقیق قاضی یا دادگاه
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 بیه  ییا  و صورت حضوری به اینکه مگر نمود اجراء توانینم را قراری یا حکم : هیچ362مادۀ 

طیرفین  ] باشید  شیده  ابیالغ  وکییل آنیان   یا طرفین به ،آن ۀشدگواهی رونوشت یا دادنامه صورت
 [.ابالغ با مدیر دفتر همکاری کنند ۀتوانند در نحومی

 بیه  را آن رونوشیت  ،دادنامیه  امضیای  از پ  فوری است موظف دادگاه دفتر : مدیر366مادۀ 

ییا  ] دارنید  حضیور  آنهیا  قانونی ۀیا نمایند وکیل یا شخصاً که درصورتی و تهیه دعوا اصحاب تعداد
و  تسیلیم  ابیالغ  میثمور  بیه  نمایید واال  ابیالغ  آنان به [ای که بین طرفین تراضی شده استگونهبه

 گردد. ابالغ دعوا اصحاب به وی توس 
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