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 چکیده

 بهای خواستته . در ستون خواسته استدر زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته  های دعاوی مالیکی از مشخصهی
. متورر استت   جع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یتا فرجتا   تعیین مردارد و در  ادر سرنوشت دعورا  اصلینقش 

اعمال این اعتتراض نیازمدتد فتراهم   . لزوماً در انحصار خوانده است ، ولی اعتراض به آنتعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است
و  دارنتد برخی از این شرایط اتفاق نظتر  دانان بر حقوق. مطرح شوددادرسی  ةباید تا اولین جلسمثل این که اعتراض  شرایطی است کردن

از ستوی  . شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشتده استت   همةحقوقی به  هایدر تألیف. اختالف نظر وجود دارد هااز آن بارة برخیدر
 ةانتقادی، شترایط اعتتراض بته بهتای خواستته و نحتو       در این مقاله، با نگاهی. مهم در پی دارد یآرار باشد، مؤرراین اعتراض  اگردیگر، 
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 مقدمه

؛ غمامی .م.د.آ.ق 11و  84مواد )دخواستی کامل است اقامة دعوا و رسیدگی به آن، مستلزم تقدیم دا

شده، تعیین بهاای خواساته الزامای     بودن دعوای طرح در صورت مالی(. 393، ص6706و محسنی، 

، مگر اینکه در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، کاه در ایان   .(م.د.آ.ق 16بند سوم مادة )است 

ادة ساوم قاانون نحاوة وصاول برخای از      از ما  68بناد  . شاود  صورت، توسط دادگاه مشخص مای 

، در ایان  (در این مقاله، قانون وصول) 6737درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

در صورتی که قیمت خواسته در دعااوی ماالی در موقاق تقادیم دادخواسات      »: کند زمینه مقرر می

یة هزینة دادرسی بعد از تعیاین  شود و بق مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می

خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبال از صادور   

  «.حکم مشخص نماید

طور که تعیین بهای خواسته از تکالیف خواهان است، اصوالً تعیین میزان آن نیاز   بنابراین، همان

تواند به بهای خواسته اعتارا    مقابل، خواندة دعوا میدر .  .(م.د.آ.ق 16مادة )در اختیار وی است 

هرچناد  . شود که واجد شرایط مورد نظر قانونگاذار باشاد   این اعترا  در صورتی پذیرفته می. کند

اند، تحقیقاات آناان چنادان جاامق نیسات و در       نویسندگان حقوقی این شرایط را نیز بررسی کرده

مقالة حاضر، پس از بیان کوتاهی راجق به اهمیت و علت  در. هایی همراه است برخی موارد با ابهام

در ادامه، آثاار آن  . اعترا  به بهای خواسته، شرایط اعترا  مؤثر به تفصیل از نظر خواهد گذشت

                                                           
: است، به نوعی تکرار شده است. م.د.آ.مکرر ق 17الیحة اصالحی که متضمن تصویب مادة  87مفاد این ماده، در مادة . 6

است مشخص نباشد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از در صورتی که قیمت خواسته در موقق تقدیم دادخو»
 «....صدور حکم مشخص نماید

بهای خواسته از نظر هزینة دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست »: به موجب این ماده. 3
قانون  7از مادة  63ه ناظر به ذیل بند قسمت اخیر ماد« .قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد

نظر صالحیت، ارزش  در دعاوی مالی غیرمنقول و خلق ید از اعیان غیرمنقول از نقطه»: کند وصول است که مقرر می
نماید لکن از نظر هزینة دادرسی باید مطابق ارزش  خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می

 «.منطقة تقویم و بر اساس آن هزینة دادرسی پرداخت شودمعامالتی امالک در هر 
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های عمومی و انقالب  در این زمینه، الیحة اصالح قانون آیین دادرسی دادگاه. شود مورد بررسی می

  .نیز در نظر گرفته شده است( یحة اصالحیدر این مقاله، ال)در امور مدنی 

 تعریف اعتراض به بهای خواسته و اهمیت و علت آن

 تعریف اعتراض به بهای خواسته

، 6719معاین،  )نهاادن، ایرادگارفتن    گارفتن، انگشات برحارف     اعترا  در لغت باه معناای خارده   

در (. 16، ص6741جعفری لنگرودی، )کردن و جلوی کسی یا چیزی را گرفتن است  ، منق(796ص

؛ ابهری 16، ص6741جعفری لنگرودی، )اند   اصطالح خاص حقوقی، آن را معادل واخواهی دانسته

، 6ج، 6741شامس،  )در این مقاله، همان معنای عام و لغوی اعترا  (. 69، ص6740و همکاران، 

کردن ارزش آن باه وجاه رسامی کشاور      منظور از بهای خواسته، مشخص. مد نظر است( 343ص

 (. 74ص، 6، ج6741شمس، )ست ا

 اهمیت و علت اعتراض به بهای خواسته

در واقق، . امکان اعترا  خوانده به بهای خواسته، در اهمیت نقش آن در دادرسی مدنی ریشه دارد

برجستگی نقش بهای خواسته در دادرسی مدنی از آن جهت است که به عنوان مأخذ و معیار تعیین 

از جمله مأخاذ وصاول هزیناة دادرسای     . شود بط با دادرسی شناخته میبسیاری از امور اساسی مرت

. اسات .( م.ا.ا.ق 614ماادة  )و اجرایی (  از مادة سوم قانون وصول 63و ذیل بند . م.د.آ.ق 16مادة )

قاانون شاوراهای    66ماادة  )توان به مرجق صالح به رسیدگی  همچنین، با توجه به بهای خواسته می

و قابلیاات اعتاارا  بااه رری صادرشااده از طریااق    ( شااورا.ه، قحاال اخااتالف؛ در ایاان مقالاا  

                                                           

 (.www.dadiran.ir/defauit.aspx?tbid=1039. ک.ر( 64/3/6707شده در تاریخ  دیده)برای دیدن متن الیحة . 6
 نظر صالحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در در دعاوی مالی غیرمنقول و خلق ید از اعیان غیرمنقول از نقطه». 3

نماید، لکن از نظر هزینة دادرسی باید مطابق ارزش معامالتی امالک در هر منطقة تقویم و بر  دادخواست خود تعیین می
 «.اساس آن هزینة دادرسی پرداخت شود
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از ساوی دیگار،   .(. م.د.آ.ق 713و  776، 17، 16ماواد  )خواهی پی بارد   تجدیدنظرخواهی و فرجام

تبصارة ساوم   )و کارآموزان وکالات  ( بند دوم مادة اول قانون وکالت)امکان مداخلة وکالی پایة دو 

ای از وکال را به خود  که هر ساله طیف گسترده( دادگستریقانون کیفیت اخذ پروانة وکالت  1مادة 

بنابراین، هر چند ابتکاار طارح     .شود اند، با توجه به بهای خواسته تشخیص داده می اختصاص داده

، منطقای اسات باا    (636، ص6740محسانی،  )دعوا و نحوة تنظیم دادخواست آن با خواهان اسات  

به همین جهت، اعترا  به بهای . ق وی نیز توجه شودلحاظ امکان اعترا  برای خوانده، به حقو

، 6743پوراساتاد،  )های اصال حاکمیات اصاحاب دعاوای مادنی       توان یکی از جلوه خواسته را می

تواند در این زمینه اقدام کند و مداخلاة خودسارانة    حتی، دادگاه ررساً نمی. دانست( 667و  694ص

 60/8/6794ماور    899رری شمارة )انتظامی است  دادگاه قبل از اعترا  خوانده، از موارد تخلف

اعتناایی باه اعتارا      در مقابل نیز بای (. 36، ص6741محمکة عالی انتظامی قضات، نقل از ابدالی، 

 (.13، ص6743حسینی، )مؤثر خوانده، از موارد نقض رری است 

به اموال، بهاای  در دعاوی راجق »: بیان شده است. م.د.آ.ق 13بر این اساس، در بند چهارم مادة 

خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسة دادرسی باه آن  

 17در اداماه، ماادة   « .ایراد و یا اعترا  نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقارر کارده باشاد   

صاحاب دعاوا اخاتالف    چنانچه نسبت به بهای خواسته باین ا »: کند در این زمینه مقرر می. م.د.آ.ق

حاصل شود و اختالف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگااه قبال از شاروس رسایدگی باا      

ظااهراً پیوساتگی زماانی تعیاین بهاای      « .جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کارد 

 خواسته با مندرجات دیگر دادخواست، مقنن را بار آن داشاته اسات تاا مبحاو مرباوه باه بهاای        

                                                           
خواهی داشته باشد، بحو عدم یا امکان  اگر دعوایی در مرحلة نخستین در دادگاه عمومی طرح شود و قابلیت فرجام. 6

منتها در حال حاضر که قاضی شورای حل اختالف، مرجق بدوی رسیدگی به . یابد وکال موضوعیت می مداخلة این
خواهی دارند،  کردن کارآموزان وکالت از مداخلة ابتدایی در دعاوی که قابلیت فرجام اکثر دعاوی مالی است، محروم

و فلسفة وجودی « دعاوی»ا توجه به عبارت به هرحال، ب. خواهی ندارد زیرا، رری صادرشده قابلیت فرجام. منتفی است
از این رو، . بر امور کیفری و انصراف آن از امور مدنی، بسیار دشوار است« تجدیدنظر»مقررة یادشده، امکان حمل واژة 

 .اصالح آن ضروری است
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از ایان رو، ممکان اسات ایان     . خواسته را نیز در ادامة فصل مربوه به شرایط دادخواست بیان کند

نویسی دانست، بدین بیان که  سلیقگی وی از جهت قانون اقدام قانونگذار را نوعی ایراد شکلی و کج

ت حاریم  دلیل و رعایا  پردازی بی نگاری مانند پرهیز از ماده بهتر است در راستای حفظ اصول قانون

، مفاد این دو ماادة کاامالً مارتبط، تجمیاق     (633و  619، 14، 16، ص6743زاده،  بیگ)معنایی مواد 

همچنین، از نظار موقعیات   . شود، یا مبحو اعترا  به بهای خواسته، به عنوان تبصرة آن ذکر شود

رره در ، منطقی است شاهد وضاق ایان مقا   (70، ص6743زاده،   بیگ. )م.د.آ.مکانی و تبویب مواد ق

مولاودی،  . ک.بارای دیادن ایاراد مشاابه، ر    )فصل مربوه به طواری دادرسی یا امور اتفاقی باشایم  

تفصیل بیان خواهد شاد، تجدیاد جلساه، اثار      طور که در ادامه به ، زیرا همان(343-347، ص6746

ها، این منت. قطعی و رد دادخواست یا دعوا، اثر احتمالی اعترا  مؤثر خوانده به بهای خواسته است

یافتن بهای خواسته اشااره دارد، ولای    به نحوة قطعیت 13طور که مادة  همان. تأمل است دیدگاه قابل

عاالوه بار   . ناظر به حالت اختالف میان طرفین در این زمینه و شیوة رسیدگی به آن اسات  17مادة 

خواسات هام   رد داد. آن، هر چه موجب تجدید جلسه شود، لزوماً از موارد طواری دادرسی نیست

نکاردن هزیناة دادرسای یاا      اثر مستقیم اعترا  به بهای خواسته نیسات، بلکاه ناشای از پرداخات    

 . کارشناسی و جز آن است که مبنای آن امر دیگری است

 شرایط اعتراض به بهای خواسته

طور که گفته شد، با توجه به اهمیت بهای خواسته در دادرسی مدنی و تأثیر آن بر سرنوشات   همان

ا و اصحاب آن، منطقی است که تعیین آن در سلطة مطلق خواهان و آشکارا باه ضارر خواناده    دعو

قدر متیقن آن است که این اعترا  در صورتی قابل رسایدگی اسات کاه تاا اولاین جلساة       . نباشد

باه ایان ترتیاب، شارایط اعماال      . دادرسی مطرح شود و در مراحل بعدی رسیدگی نیز مؤثر باشاد 

 .شود استه به شرح زیر بررسی میاعترا  به بهای خو

 بقای اختالف بین طرفین دعوا

با توجه باه ماادة   . شود در پی اعترا  خوانده به بهای خواسته، بین طرفین دعوا اختالف ایجاد می
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این اختالف بین اصحاب دعاوا، اولاین شاره مؤثرباودن اعتارا  باه بهاای        « بقای»، .م.د.آ.ق 17

نویسندگان معتقدند، حق اعترا  خواناده باه بهاای خواساته،     با وجود این، برخی . خواسته است

و ( 3-4، ص6743ابهاری،  )حتی با وجود اقدام بعدی خواهان در تغییار آن، پابرجاا خواهاد باود     

دهاد   پذیرش نظری جز این، مخالف مقررة مربوه است و باب تقلب نسبت به قاانون را رواج مای  

چه، وقتای هادف از اعتارا  باه بهاای      . ی نیستاما این نظر پذیرفتن(. 349، ص6744مهاجری، )

خواسته، تحقق امکان تعقیب دعوا نزد مراجق عالی است، اقدام بعدی خواهان که باه حصاول ایان    

. ک.بارای دیادن نظار مشاابه، ر    )کناد   مهم منجر شود، فلسفة اعترا  و علت حکم را منتفای مای  

تای مقاررة مرباوه اسات، زیارا     از این گذشاته، ایان نظار کاامالً در راسا     (. 43، ص6743کریمی، 

در « اخاتالف »، یکی از شرایط امکان اعترا  به بهای خواسته، تحقاق  .م.د.آ.ق 17صراحت مادة  به

آن زمینه بین اصحاب دعواست، در حالی که با اقدام بعدی خواهان در تغییر خواسته، آن هم مطابق 

میاان طارفین   « اختالفای »د و دیگار  شو با میل و نظر خوانده، وی به نوعی تسلیم ادعای خوانده می

وانگهای، نذاذیرفتن ایان    . وجود ندارد؛ یعنی، اختالف، حدوثاً و بقائاً، جزئی از علت حکام اسات  

دهد، زیرا  تر، سوء استفاده از حق را رواج می دیدگاه باب تقلب نسبت به قانون و یا به تعبیر صحیح

مر به کارشناس، به هادف خاود یعنای اطالاة     خوانده به استناد حق اعترا  و در نهایت، با ارجاس ا

 . یابد دادرسی و جلوگیری از دستیابی خواهان به خواسته در فرصت متعارف دست می

دادن دادرسای در   همچنین، ترتیب اثر دادن به این نحو از اعترا  خوانده، مخالف اصل انجاام 

 04بر مبناای ماادة    برخی محاکم نیز. است( 348-341، ص6741غمامی و محسنی، )زمان معقول 

؛ 396الاف، ص 6743معاونت آموزش قاوة قضااییه،   )کنند  ، این اقدام خواهان را تجویز می.م.د.آ.ق

است، نه بهای « خواسته»گرچه این ماده صرفاً ناظر به افزایش یا تغییر (. 18الف، ص 6741ابهری، 

معاونات آماوزش   )ماسات  ها، نشانة تمایل رویة قضایی به پذیرش دیدگاه  آن، ولی همین تالش آن

 (. 48-41، ص6743قوة قضاییه، 

ماواد اول  )به هر حال، اصل حاکمیت یا تسلط طرفین بر دعوا، به عنوان یکی از اصول حقوقی 

مساتند ایان اقادام خواهاان اسات      ( 318-311، ص6706ناااد،   ؛ کریمی و رضاایی .م.د.آ.و سوم ق
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شود که امکان تراضی اصاحاب   وجیه میو با این استدالل ت( 03-07، ص6741غمامی و محسنی، )

، مستلزم پذیرش سازش آنان دربارة بهای .(م.د.آ.ق 634 ادةم)دعوا در نفس خواسته مورد اختالف 

در نتیجه، این امکان نیز برای خوانده وجاود دارد کاه از اعتارا     . خواسته، به قیاس اولویت است

بارای خواناده اسات و باه ایان دلیال        نظر کند، زیرا، اعترا  به بهای خواسته، حقای  خود صرف

 .شدنی است اسقاه

از سوی دیگر، برخی نویسندگان معتقدند، خوانده باید مدعی شود که بهای خواساته بیشاتر از   

ابهاری،  )شده از سوی خواهان است و به این دلیل است که اختالف ایجاد شاده اسات    بهای اعالم

انب خوانده مؤثر در مراحال بعادی رسایدگی    شده از ج آری، اگر بهای اعالم(. 17الف، ص 6741

شده توسط خوانده نسبت  منتها، بیشتربودن قیمت اعالم. توان به آن ترتیب اثر داد نباشد، قاعدتاً نمی

تنها شره حصول اختالف نیست، بلکاه حتای، شاره مؤثرباودن اخاتالف در       به تقویم خواهان، نه

باه آن  . م.د.آ.ق 17که در مادة « اختالف حصول»در واقق، شره . مراحل بعدی رسیدگی هم نیست

یابد  اشاره شده است، به صرف اعترا  خوانده به بهای خواسته و اصرار خواهان بر آن، تحقق می

شره مؤثربودن اخاتالف هام، باه صارف     . و مستلزم اعالم بهای پیشنهادی از جانب خوانده نیست

به بیان دیگر، با نگاهی به تقویم . ل استبودن رری بر مبنای تقویم اولیة خواهان، حاص تصور قطعی

تاوان   خواهان در ستون خواستة دادخواست و مقایسة آن با معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی رری، می

به مؤثربودن اختالف در مراحل بعدی رسیدگی پی برد و به اظهار نظر خوانده در ایان زمیناه نیااز    

 . نیست

 م بودن رأیتأثیر اختالف در قابل تجدیدنظر یا فرجا

، یکی از شرایط اعتارا  باه بهاای خواساته ایان اسات کاه اخاتالف         .م.د.آ.ق 17به تصریح مادة 

این قانون، که  16با توجه به مادة . اصحاب دعوا در آن زمینه، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد

ماادة  )ینی آن ارزش خواسته را مالک تجدیدنظرخواهی قرار داده است و نیز، با نگاهی به سابقة تقن
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، منظور قانونگذار از مؤثربودن اختالف در مراحال بعادی رسایدگی مشاخص      (سابق. م.د.آ.ق 44

شود؛ یعنی، اگر رری صادرشده با توجه به تقویم اولیة خواهان، قابال اعتارا  نباشاد، خواناده      می

وجود این، برخای  با . تواند برای قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن رری، به این تقویم اعترا  کند می

دانناد   نویسندگان اعترا  به بهای خواسته را در جهت قابل فرجام کردن رری صادر شده مؤثر نمی

کنند کاه   استناد می  .م.د.آ.ق 713ایشان به بند اول از قسمت الف مادة (. 314، ص6744مهاجری، )

ابهری، )کند  ج را نفی میخواهی از آرای صادرشده در دعاوی مالیِ غیروجه رای ظاهراً، امکان فرجام

نیاز  . م.د.آ.ق 16توان به مادة  در تقویت این نظر می(. 793، ص6740؛ مهاجری، 19الف، ص 6741

تمسک جست که به نقش بهای خواسته در این زمینه، فقط از لحاظ تجدیدنظرخواهی اشاره کارده  

باه علات نحاوة     هاای دیگار کاه    نظر از ابهاام  منتها، صرف(. 311-313، ص6744مهاجری، )است 

، باا توجاه باه اینکاه بعضااً خواساته       (791، ص6740مهاجری، )نگارش این بند مطرح شده است 

خاواهی   شدن بین خواسته و بهای خواسته از نظار فرجاام   مساوی بهای خواسته است، تفاوت قائل

واجاه  م حق، با مخالفت اکثار حقوقادانان   ای که دارد، به منطقی نیست و این دیدگاه برخالف جاذبه

 (. 671، ص6709؛ حیاتی، 338، ص6741ابدالی، )شده است 

، حابس و وقاف پذیرفتاه شاود       عالوه بر آن، اگر مالی مهااجری،  )بودن دعاوی راجق به

قاانون   613همچناین، در پنااه اصال    . اناد  شدنی ، مصادیق قانونی دیدگاه ما مطرح(766، ص6740

اذا اجتمعاا افترقاا و اذا   »با استناد به قاعادة ادبای    و( 317، ص6706نااد،  کریمی و رضایی)اساسی 

  .را شاامل فرجاام نیاز دانسات     16خاواهی در ماادة    تاوان عباارت تجدیادنظر    ، می«افترقا اجتمعا

                                                           
ی که مؤثر در در مواردی که مابین اصحاب دعوا در بهای خواسته اختالف حاصل شود در صورت»: به موجب این ماده. 6

 «....صالحیت یا مؤثر در قابل پاوهش یا فرجام بودن حکم باشد
: خواهی نیست مگر در موارد زیر های بدوی که به علت درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام آرای دادگاه». 3

 «....ریال باشد( 999/999/39)احکامی که خواستة آن بیش از مبلغ بیست میلیون .6احکام ( الف
، فقط به حکم .م.د.آ.ق 831، 4، 8از جمله در مواد . دربارة کلمات حکم، قرار و رری نیز چنین امری مصداق قانونی دارد. 7

توان با تمسک به قاعدة یادشده، آن را شامل قرار نیز دانست و اال با سکوت قانونگذار و در  اشاره شده است اما می
 893و  798لت عکس قضیه نیز مصداق قانونی دارد و از جمله در مواد حا. نتیجه نقص قانون مواجه خواهیم شد

کاری، خالی  کردن مقنن به مسامحه بنابراین، متصف. شورا، منظور قانونگذار از رری، حکم است.ق 34و مادة . م.د.آ.ق
 .از قوت نیست

ثلث
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نیز مؤید این تفسیر . م.د.آ.ق 17در مادة « مرحلة بعدی»به جای « مراحل بعدی»کارگرفتن عبارت  به

نقال از   33/1/6739، ماور   7311/3ة مشاورتی شامارة   نظریا )بر این اساس، رویة قضاایی  . است

، 6744نقل از شاهری،   63/3/6741، مور  1817/3؛ نظریة مشورتی شمارة 160، ص6709حیاتی، 

خاواهی ایان دساته از آرا نظار دارناد و       و اندیشمندان حقوقی نیز بر قابلیت فرجام( 638-631ص

، 6748؛ زراعات،  741ص، 6ج، 6741شامس،  )دانناد   سکوت قانونگاذار را ناشای از تساامح مای    

مأخذ هزینة دادرسی و نصااب  »: کند الیحة اصالحی مقرر می 86همسو با این نظر، مادة  (.367ص

شود، مگر  قابلیت پاوهش و فرجام مبلغی است که در دادخواست به عنوان بهای خواسته اعالم می

. ق 66گفته شود باا وجاود ماادة    البته، ممکن است « .آنکه قانون ترتیب دیگری را معین کرده باشد

منتها این نظار پاذیرفتنی   . شورا، بحو از تأثیر میزان خواسته در مراحل بعدی رسیدگی منتفی است

بارای   شده در قانون فقط مفید صالحیت نسبی است و به های  وجاه   نیست، زیرا حد نصاب تعیین

ایان  . کناد  تی ایجااد نمای  های عمومی، صالحیت ذا شورای حل اختالف، آن هم به موازات دادگاه

از سوی دیگر، با توجه به اصل صاالحیت  . تفسیر کامالً با فلسفة تشکیل شوراها نیز همخوانی دارد

در . گوناه دعااوی مناق قاانونی نادارد      ها به این عام محاکم دادگستری، حتی رسیدگی بدوی دادگاه

ناچار در  شورا باشد که به.ق 69نهایت، ممکن است این قبیل دعاوی از اقسام دعاوی موضوس مادة 

و  776شاورا، نقاش ماواد    .ق 66بنابراین، نصاب مقرر در ماادة  . دادگاه باید طرح و رسیدگی شود

در نتیجه، از اهمیت نقش بهای خواسته در قابلیت اعترا  به . رنگ نکرده است را کم. م.آد.ق 713

 . رری نکاسته است

در شورای حل اختالف نیاز باه    که آیا خوانده شود این است سؤالی که در این زمینه مطرح می

 کند؟  بهای خواسته اعترا  می

پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که مشخص شود، اعترا  به بهای خواسته جازء اصاول   

دادرسی است یا از تشریفات دادرسی است؟ زیرا، اجرای اولی برخالف دومی در شورا نیز الزامای  

و  666-663، ص6741محسانی،  )هاا بسایار اسات     و و تماایز آن سخن دربارة مفهوم این د. است

ایان قاانون،    36به داللت تبصرة یاک ماادة   . ها بیان شده است شورا نیز تعریفی از آن.در ق(. 663

منظور از تشریفات رسیدگی در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوة اباال،،  »



   233                                                                 1313پاییز و زمستان ، 2، شمارة 11دورة ، حقوق خصوصی 

 

ایان قاانون،    39براساس تبصرة یک مادة « .و مانند آن استتعیین اوقات رسیدگی، جلسة دادرسی 

اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی، شاامل مقاررات نااظر بار صاالحیت، حاق دفااس، حضاور در         »

 « .دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است

به هر حال، اگر اعترا  به بهای خواسته از تشریفات دادرسی در نظر گرفتاه شاود، اعماال آن    

رسیدگی شاورا تاابق   »این قانون،  36رای حل اختالف منتفی است، زیرا به داللت صدر مادة در شو

اگرچاه حتای در ایان صاورت شااید بتاوان اعماال آن را        « .تشریفات آیین دادرسی مدنی نیسات 

منتهاا،  . تابق تشریفات آیین دادرسی مدنی اسات « قاضی شورا»پذیرفت؛ با این توجیه که رسیدگی 

به جهت تأثیرگذاری در قطعیت یا قابلیت شکایت رری، مؤثر در حقوق خوانده و  اگر این اعترا 

شناخته شاود و  ( 11الف، ص 6741؛ ابهری، 618ص، 6، ج6741شمس، )یکی از طرق دفاعی وی 

در نهایت با توجه به مبنای منتخب، جزئی از اصول دادرسای در نظار گرفتاه شاود، وضاق قادری       

ی باید اعترا  به بهای خواسته را نفی کرد، زیرا به داللت صادر  متفاوت است و با استدالل دیگر

رسیدگی قاضی شورا از حیو اصول و قواعد تابق مقررات قانون آیین دادرسای  »این قانون  39مادة 

 « .مدنی و کیفری است

با وجود این، اگر اعترا  به بهای خواسته در شورای حل اختالف مطرح شاود، ایان باار هام     

 76مادة )فی است، زیرا همة آرای قاضی شورای حل اختالف قابل تجدید نظر است پذیرش آن منت

اما اگر حسب ارزش خواساته، رری  . و اعترا  خوانده از این نظر، تحصیل حاصل است( شورا.ق

خاواهی یکای از    زیرا، اوالً، فرجام. قابل فرجام نباشد، باز هم اعترا  به بهای خواسته منتفی است

شکایت از آراست و جنبة استثنایی دارد که در دعاوی مالی، لزوماً ناظر به آرای  های برجستة روش

ثانیااً،  (. 664، ص6706زاده،  ؛ حسان 794، ص6740مهااجری،  )اسات  « دادگااه بادوی  »صادره از 

از رری قاضی شورا در دادگاه نخستین، رری این دادگاه در مقام مرجاق  « تجدیدنظرخواهی»متعاقب 

ثالثاً، قانونگاذار  . از آن منتفی است« خواهی فرجام»شود و به این جهت، امکان  یتجدید نظر صادر م

این قانون در مقام بیان طرق اعتارا  باه رری قاضای شوراسات، درباارة       39مادة  3که در تبصرة 

خواهی از آن سکوت کرده است و با اشارة انحصاری به واخواهی و تجدیدنظر، گویی  امکان فرجام
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مقررات ناظر »براساس این مقرره، . خواهی از رری قاضی شوراست بودن فرجام ناممکندر مقام بیان 

بر وکالت، صدور رری، واخواهی، تجدید نظر و هزینة دادرسی، از حکم مقرر در مادة فوق مستثنی 

البته، روشن است که آرای شورای حل اختالف روستایی، با توجه به حاد  « .و تابق این قانون است

شاورا و بناد   .ق 66بناد اول ماادة   )یت آن مرجق، در هی  حالتی قابلیت فرجام ندارد نصاب صالح

 .(.م.د.آ.ق 713الف مادة 

شود که آیا به منظاور نفای صاالحیت شاورای حال اخاتالف،        در ادامه، این پرسش مطرح می

توان به بهای خواسته اعترا  کرد؟ از یک سو، ممکن اسات گفتاه شاود، اعتارا  باه بهاای        می

حتای اگار باا    .(. م.د.آ.ق 17مادة )ته به این نحو قابل استماس نیست، زیرا مستند قانونی ندارد خواس

تسامح پذیرفته شود، صدور قرار عدم صالحیت باه اعتباار صاالحیت دادگااه، قابال تأمال اسات        

جدای از آن، با توجه به قابل تجدیدنظربودن رری شورا و غیار قابال   (. 10الف، ص 6741ابهری، )

وانگهی، اگر تأثیر اعترا  به بهای . بودن آن، نفعی برای خوانده در این اعترا  وجود ندارد فرجام

ای قانونی تجاویز   کم در راستای نفی صالحیت شورای حل اختالف روستایی، رویه خواسته، دست

 در حالی کاه . ها خواهیم بود شود، تالی فاسد آن این است که دوباره شاهد تراکم دعاوی در دادگاه

نکاردن تشاریفات دادرسای     یکی از امتیازات رسیدگی به دعوا در شورا، پرهیز از تکلف و رعایات 

از مادة سوم قاانون وصاول نیاز     63افزون بر آن، اگر در ذیل بند (. 17ب، ص 6741ابهری، )است 

اشاره شده اسات، فقاط باه معناای قابلیات      « صالحیت»به تأثیر اعترا  به بهای خواسته در زمینة 

توان پاسخ داد کاه   در مقابل، می(. 334و  313، ص6744مهاجری، )شود  ت از رری تفسیر میشکای

مؤثرباودن  »گونه تفسایر مضایق پایاان داد و تفسایر موساعی از عباارت        در حال حاضر باید به این

مصوب . م.د.آ.واقعیت این است که در زمان انشای ق. بیان کرد« اختالف در مراحل بعدی رسیدگی

طور صریح، اعترا  به بهای خواسته را  حیت نسبی مصداق نداشت تا قانونگذار نیز به، صال6730

مقاررة قاانون   . به اصطالح فنی، در مقام بیان سکوت کارده باشاد  . از این جهت مؤثر در مقام نداند
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مقتبس است که در زمان وجود محاکم حقوقی یاک و    سابق. م.د.آ.ق 44و  41وصول هم از مواد 

پس، حال که با تصویب قانون شوراهای حال اخاتالف،   . های سلف آن کاربرد داشت اهدو، و دادگ

کام بناد    ، دست(61، ص6740؛ ابهری، 16الف، ص 6741ابهری، )صالحیت نسبی احیا شده است 

عاالوه بار آن،   . شدنی اسات  مادة سوم قانون وصول، به عنوان مستند قانونی این دیدگاه، مطرح 63

طور ضمنی  صدور قرار عدم صالحیت شورا به اعتبار صالحیت دادگاه را به شورا امکان.ق 63مادة 

ها نیز وارد نیست؛ چه، قابل تجدیادنظربودن مطلاق    ایراد تراکم پرونده در دادگاه  .تأیید کرده است

 . آرای قاضی شورا نیز نتیجة تقریباً مشابهی دارد

ضاً رعایت آن، به منظور حفظ اصاول  جدای از آن، حذف تشریفات لزوماً امتیاز نیست، بلکه بع

نفاق  (. 639-636، ص6741محسانی،  )دادرسی و حقاوق اساسای اصاحاب دعاوا ضارورت دارد      

خوانده نیز در این اقدام آشکار است و نفی صالحیت شورا نفعی قابل توجه برای وی در پی دارد، 

پذیر  بلکه رری آن فرجام تنها دادگاه برخالف شورا، ملزم به رعایت تشریفات دادرسی است، زیرا نه

همچنین، پذیرش این نظار باه   . تر است کم، مرجق تجدیدنظر آن، قاعدتاً مجرب هم است، یا دست

قانونگاذار نیاز هماین دیادگاه را     . شاود  استحکام اصل صالحیت عام محاکم دادگستری منتهی مای 

  باه بهاای خواساته،    کم برای رد امکاان اعتارا   در واقق، اگر غیر از این بود، دست. پذیرفته است

پاذیری رری،   کرد کاه باا فرجاام    صالحیت نسبی شورای حل اختالف روستایی را طوری تعیین می

رسد امکاان اعتارا  باه     پذیرند، به نظر می بنابراین، اگرچه هر دو دیدگاه توجیه. شدنی باشد جمق

زیارا در آن   بهای خواسته در شورای حل اختالف، به منظور نفی صالحیت آن مرجق منتفی اسات، 

شود که این امر با مقاصد  بیهوده می( 11-13ب، ص 6741ابهری، )صورت، فلسفة تشکیل شوراها 

های دادگستری نیسات، منتهاا    در واقق، کسی منکر اصل صالحیت عام دادگاه. مقنن در تضاد است

                                                           
مقرر کرده  44مادة . «است قید شودبهای خواسته از نظر صالحیت و هزینة دادرسی مبلغی است که در دادخو»: 41مادة . 6

در مواردی که مابین اصحاب دعوا اختالف شود در صورتی که مؤثر در صالحیت دادگاه یا مؤثر در قابل »: است
 .«...پاوهش یا فرجام بودن حکم باشد

 .«االتباس است در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورا و مرجق قضایی، نظر مرجق قضایی الزم». 3
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گرفتن  ای خاص است که نادیده ای از دعاوی از شمول این اصل، حاکی از وجود فلسفه خروج پاره

جادای از  . اعتنایی به اغرا  ویاة قانونگذار نادارد  آن، فقط به بهانة توسل به قاعده، معنایی جز بی

آن، در صورت وجود شبهه در تشخیص مرجق صالح، تمسک به عموماات حکام صاالحیت عاام     

در واقق، آرای متعدد هیئت عمومی دیاوان عاالی کشاور در راساتای تثبیات      . ها جایز نیست دادگاه

اعتماادی   اعتنایی و بای  ، نشانة بی(13-10، ص6748زراعت، )های دادگستری  الحیت عام دادگاهص

صراحت این نحاوه   همچنین، تا زمانی که قانونی به. جمعی از دادرسان نسبت به اصل یادشده است

ن باه  توا ، نمی (سابق. م.د.آ.ق 44مادة )های دادگستری نذذیرفته است   از اعترا  را در میان دادگاه

رو، از نگااه   از این. مادة سوم قانون وصول، آن را میان شورا و دادگاه تجویز کرد 63استناد ذیل بند 

در واقق، معنادارشدن اقدام قانونگذار در تعیین حد نصاب برای . مقنن، این اختالف منشأ اثر نیست

نن باا تعیاین   باه بیاان دیگار، مقا    . صالحیت شورا، مستلزم رعایت آن از جانب اصحاب دعواسات 

معیارهای ریالی جهت صالحیت شورای حل اختالف، خواستار تمکین اصاحاب دعاوا نسابت باه     

حال اگر هر اعتراضی بتواند صالحیت شاورا را نفای کناد، دیگار     . صالحیت این مرجق بوده است

 .کند معنا جلوه می ایجاد صالحیت نسبی بی

قابل تجدید نظر یا فرجاام باودن رری،   تواند به جهت  پرسش دیگر این است که آیا خوانده می

به بهای خواسته در راستای نفی آن اعترا  کند؟ طرح این پرسش بدان جهات اسات کاه امکاان     

اعترا  به زیادبودن بهای خواسته نسبت به ارزش واقعی آن، از سوی برخی نویساندگان پذیرفتاه   

اناد کاه خواناده     یرفتاه ایشاان پذ (. 30، ص6741؛ ابادالی،  18الاف، ص  6741ابهری، )شده است 

 .تواند با اعترا  خود، خواستار کاهش بهای خواسته شود تا رری قابل اعترا  نباشد می

شاود، نصای در ایان زمیناه      طور که در ادامه بیان می اما این دیدگاه پذیرفتنی نیست، زیرا همان

آری، . و معمول استهای قانونی نیز فقط مفید اعترا  به شیوة رایج  وجود نداشته و سیاق عبارت

                                                           

تعیین بهای خواسته، دادگاه، صالحیت برای رسیدگی نداشته باشد، پرونده را به دادگاه ...» .6
 

در صورتی که در نتیجة

 .«...فرستد صالح می
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محابا، راه شاکایت نسابت باه رری را بارای خواناده       تواند به ضرر خود اقدام کند و بی خواهان می

 04ماادة  )تواند در جهت منافق خوانده، خواستة خود را کم کناد   طور که مثالً می هموار کند، همان

تواناد اعماال    اً هی  کس نمای اساس. بینی نشده است ، اما چنین اختیاری برای خوانده پیش.(م.د.آ.ق

، بلکه هرجا که قانونگاذار  (قانون اساسی 89اصل )حق خویش را وسیلة اضرار به دیگری قراردهد 

مثالً یکی از اختیاارات  . شود احساس کند اقدام خوانده آشکارا به ضرر خواهان است، مانق وی می

عرفی کند که ساهولت فاروش آن   تواند مالی را م خوانده، تقاضای تبدیل تأمین است، ولی وی نمی

بر این اساس، اصوالً تعیین بهاای خواساته در   .(. م.د.آ.ق 638مادة )کمتر از مال توقیف شده است 

از لحان  . بودن میزان آن اعترا  کناد  تواند به کم اختیار انحصاری خواهان است و خوانده فقط می

کاردن رری ماؤثر    که در غیرقطعی شود که فقط اعتراضی را پذیرفته است قانونگذار نیز مشخص می

رسیدگی، به این معنی نیست کاه خواناده   « بعدی»باشد، زیرا عبارت مؤثربودن اختالف در مراحل 

از آن گذشاته، حتای     (.638، ص6744شهری، )کردن رری نیز اعترا  کند  بتواند در جهت قطعی

، (603الاف، ص  6743یه، معاونت آموزش قوة قضاای )برای توقیف اموال خوانده در تأمین خواسته 

کردن وی در فر  تلف یا عدم دسترسی به عین خواسته، به قیمات معاین توساط     یا برای محکوم

و تقویم خواهاان  ( 603-604ص، 6ج، 6741مهاجری،   ؛.م.ا.ا.ق 81مادة )شود  کارشناس توجه می

کام   دسات  تا  (336و  41، ص6744شهری، )در دادخواست از این جهت هم مؤثر در مقام نیست 

                                                           
بنابراین در فر  استعالم که بهای خواسته مبلغ سی میلیون ریال ... »: ادارة حقوقی قوة قضاییه در این زمینه معتقد است. 6

اعترا  مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی  ].م.د.آ.ق[قانون فوق االشعار  713مادة  6توجه به بند تقویم شده چون با 
نظریة مشورتی )« فرجامی نیست، لذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به اعترا  خوانده نسبت به بهای خواسته ندارد

 (.63/3/6741، مور  1817/3شمارة 
ا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده ی».3

شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم  علیه وصول می تراضی، به وسیلة دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم
 «.تواند دعوی خسارت اقامه نماید له می نباشد، محکوم

رزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نقطة صالحیت دادگاه و پرداخت هزینة ا»: ادارة حقوقی در این زمینه معتقد است. 7
به را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیة عین معین بر  توان محکوم بنابراین نمی... دادرسی مناه است

ر حسب مستفاد از به ارز باشد ب له پرداخت نمود، لذا در صورتی که محکوم اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم
( االداء یوم)قانون اجرای احکام مدنی، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نر  روز  81قانون مدنی و مادة  763مادة 

(.  3/7/6748، مور  6897/3نظریة مشورتی شمارة )« له پرداخت نمود علیه وصول و به محکوم محاسبه و از محکوم
 .نیز متضمن همین معناست 76/7/6706، مور  134/3و نظریة شمارة   33/63/6731مور   3816/3نظریة شمارة 
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در واقق، وقتای  . نفق دانسته شود به این جهت، خوانده در این نوس از اعترا  به بهای خواسته، ذی

دهد، بالتبق « کاهش»تواند خواسته را در همة مراحل  می« خواهان»م، فقط .د.آ.ق 04به تصریح مادة 

، در (18، ص6741 ابهاری، )اگر کاهش بهای خواسته هم با تسامح در قالب این ماده پذیرفته شود 

با وجود این، ممکن است گفته شود نفق خواناده از ایان جهات اسات کاه      . انحصار خواهان است

کاهش بهای خواسته در میزان هزینة دادرسی و نیم عشر اجرایی تأثیر مستقیم دارد، زیارا در زمارة   

تهاا، ایان   من. شدنی اسات  های دادرسی به مفهوم اعم آن است که در نهایت، از وی وصول خسارت

« منجاز »دارد، لاذا نفاق وی   « احتماالی »شدن خوانده جنباة   توجیه هم مخدوش است، زیرا محکوم

بند نهام  )نیست، در حالی که فقط ادعای مبتنی بر نفق منجز مورد توجه و حمایت قانونگذار است 

باه   حتی اگر بازنده هم شود، محکومیت وی به پرداخت هزینة دادرسای مناوه  .(. م.د.آ.ق 48مادة 

اسات، و    (قاانون وصاول   7ماادة   37بناد  )یا دادگاه .( م.د.آ.ق 160و  161مواد )له  مطالبة محکوم

تحمل هزینة اجرایی نیز، موکول به عدم اجرای اختیاری حکم از جانب داد باخته در مهلات مقارر   

تی الزم البته، بیان استدالل اخیر در صاور (. 318ص ،6ج ،6741؛ مهاجری، .م.ا.ا.ق 619مادة )است 

است که معتقد باشیم از نگاه قانونگذار نیز یکی از منافق خواناده در اعتارا  باه بهاای خواساته،      

در حالی که ایان جهات ماورد تصاریح مقانن قارار       . توجه به هزینة دادرسی و اجرای حکم است

و فقط اختالفی منشأ تأثیر اعترا  به بهای خواسته اسات  ( 333، ص6748زراعت، )نگرفته است 

 .(.م.د.آ.ق 17مادة )ه مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ک

 وجه نقد نبودن خواسته

، امکان اعترا  به بهای خواسته فقط در دعااوی راجاق باه    .م.د.آ.ق 13به تصریح بند چهارم مادة 

اماا، اگار   (. 88ص، 6، ج6741شامس،  )اموال مصداق دارد؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشاد  

                                                           
های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقالب از معافیت قانونی پرداخت هزینة دادرسی  در مواردی که دستگاه». 6

ا طبق مقررات فوق اند هزینة دادرسی ر ها مکلف ها صادر شده باشد، دادگاه استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفق آن
 «....علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند از محکوم
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ا مطالبة وجه باشد، ایراد به بهای خواسته مصداق ندارد و در صورت اعترا ، عناوان  خواستة دعو

باا  (. 81ص، 6، ج6741شامس،  )دفاس به معنای خاص بر آن صادق است کاه جنباة مااهوی دارد    

مردانای و  )طاور صاریح    وجود این، امکان اعترا  به بهای خواسته دربارة وجاه خاارجی نیاز باه    

اماا ایان نظار    . پذیرفتاه شاده اسات   ( 79، ص6741ابادالی،  )تلویحی  یا( 33، ص6733همکاران، 

، زیرا توجه باه نظام منطقای ماواد قاانونی و ترتاب       (88ص، 6، ج6741شمس، )پذیرفتنی نیست 

مقررات مربوه به بهای خواسته، فقط مستلزم پذیرش امکان اعترا  در دعااوی راجاق باه اماوال     

ای قابال اعتارا     ، بهاای خواساته  .م.د.آ.ق 13ماادة  همچنین، به تصریح بند چهارم . غیرپول است

در حالی که در دعاوی راجاق باه پاول خاارجی، بهاای      . است که توسط خواهان تعیین شده باشد

است کاه باه   « کارشناسی»در واقق، بانک مرکزی همان . شود خواسته توسط بانک مرکزی تعیین می

با این تفاوت که در اینجاا،  . کند گیری می یم، دادگاه بر مبنای نظر وی تصم.م.د.آ.ق 17موجب مادة 

ارجاس امر به کارشناس، فرس بر حصول اختالف و تاأثیر آن در مراحال بعادی رسایدگی نیسات و      

 .البته، نیازمند پرداخت دستمزد کارشناسی هم نیست

عالوه بر این، برخی معتقدند اعترا  به بهای خواسته در دعاوی راجاق باه اماوال غیرمنقاول     

قانون وصول، با لفظ آمره در این زمینه تعیین تکلیاف کارده    7مادة  63ندارد، زیرا ذیل بند مصداق 

اما این دیدگاه پذیرفتنی نیست، زیرا مقررة یادشاده فقاط   (. 334و  338، ص6744مهاجری، )است 

از نظر پرداخت هزینة دادرسی، تکلیاف بهاای خواساته را مشاخص کارده اسات، ولای متعار          

وانگهی، قانونگاذار خاود   . کردن رری نشده است ترا  به آن از لحاظ قابل شکایتبودن اع ناممکن

بین این دو مورد تفکیک گذاشته است و با معیارقراردادن تقویم مورد نظر خواهان به عنوان مبناای  

شمس، )صالحیت، به نوعی امکان اعترا  خوانده به بهای خواسته را از این نظر تأیید کرده است 

در غیر این صورت، سلب حق اعتارا  از خواناده   (. 319، ص6748؛ زراعت، 13ص، 6، ج6741

قهرماانی،  )ممکن است به قطعیت رری، در نتیجه، تضییق حق تجدیادنظرخواهی وی منتهای شاود    

با وجود این، اگر مبلغ تقویم خواهان به میزانی بیش از ارزش معامالتی باشد، باه  (. 613، ص6743

ید نظر و فرجام نیز کند، همین قیمت، مالک هزینة دادرسی و صالحیت نوعی که رری را قابل تجد
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قاانون بودجاة مصاوب     79تبصارة  . در گذشته قانونگذار به این امر تصریح کرده باود . خواهد بود

قاانون آیاین دادرسای مادنی در      41هزینة دادرسی موضوس ماادة   37در سال »: کرد مقرر می 6737

ای باشاد، بار اسااس قیمات      لغ خواساته کمتار از قیمات منطقاه    اموال غیرمنقول در صورتی که مب

ای باشد، بر اساس مبلغ خواسته شده اخاذ خواهاد    ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه منطقه

اماا  . «شاود  شد، ولی از نقطه نظر صالحیت، بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین مای 

در مقابل، مانق قانونی نیز در تمکاین باه آن مالحظاه     البته. در حال حاضر چنین نصی وجود ندارد

چه، با پذیرش این رویه، منافق دولت و خوانده به نحو احسن تأمین شده است و آنان در . شود نمی

ماادة دوم  )ندارناد  « نفعای »جهت عدم پذیرش این مبلغ و یا اعتارا  باه بهاای خواساته، دیگار      

 .(. م.د.آ.ق

 درسیدا ةاعتراض تا اولین جلس طرح

. ، اعترا  به بهای خواسته باید تا اولاین جلساة دادرسای انجاام گیارد     .م.د.آ.ق 13به تصریح مادة 

دربارة غایت این مقطق اختالف نظر وجود دارد و به لحاظ فقد تعریف قانونی، شایسته اسات قبال   

اولین جلسة در این زمینه، برخی حقوقدانان معتقدند . از آن، مفهوم اولین جلسة دادرسی تبیین شود

ای است که موجبات قانونی رسیدگی باه دعاوا در آن فاراهم باشاد، جلساه یادشاده        دادگاه جلسه

نتیجة نشست قضاایی  (. 38، ص6731واحدی، )تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان یابد 

ای ای که از حیو قانونی معد بر جلسه»: قضات دادگستری استان مازندران در این زمینه چنین است

شاود و شارایط    رسیدگی باشد و شرایط تشکیل آن حاصل باشد، اولین جلسة رسیدگی اطالق مای 

هاای   ای، به صورت حضور همة اصحاب دعوا در جلسه یاا وصاول اخطاریاه    تشکیل چنین جلسه

معاونت آموزش )« صحیحاً ابال، شده همگی آنان یا وصول لوایح دفاعی از جانب اطراف دعواست

تاا اولاین جلساة    »ساابق، مهلتای باا عناوان     . م.د.آ.البتاه، در ق (. 619الاف، ص  6743قوة قضاییه، 

« در»آن قانون، به امکان اعترا  به بهای خواسته  43نبود، بلکه مشخصاً، بند چهارم مادة « دادرسی
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توان گفت، منظور از عبارت تاا اولاین جلساة دادرسای،      به این ترتیب می   .جلسة اول نظر داشت

نفاق در نخساتین    از زمان تقدیم دادخواست شروس شده و اولین اقدام شاخص ذی  مقطعی است که

منتها، بعضاً رویاة قضاایی ایان    (. 619ص، 6، ج6741شمس، )شود  جلسة دادرسی را نیز شامل می

(. 8، ص6743؛ ابهاری،  313، ص6748زراعات،  )دهد  مقطق را به پایان اولین جلسه هم تعمیم می

در غیار  .(. م.د.آ.ق 43ماادة  )از اعترا  یادشده توسط آنان باشاد  « ایراد»شاید علت این امر، تلقی 

این صورت، اجتهاد در مقابل نص است و ارائة تفسیر قانونی از این مقطق یا اصاالح آن ضارورت   

به هر حال، قدر متیقن آن است که اعترا  خوانده در جلسات بعدی دادرسی قابال اساتماس   . دارد

 (.634، ص6741، نقل از بازگیر، 36/0/6713مور   8173/3رة نظریة مشورتی شما)نیست 

البته، ممکن است دادگاه تجدیدنظر، دعوای غیرمالی را مالی تشخیص دهد و در راستای اعمال 

در ایاان صااورت،  . ، رفااق نقااص از دادخواساات باادوی را تقاضااا کنااد     .م.د.آ.ق 719مااادة 

صادد افازایش یاا کااهش بهاای       دهندة بدوی ممکن است حساب موقعیات خاود، در    دادخواست

اگر تقاویم خواساته طاوری    . خواسته برآید تا به این ترتیب، رری را قطعی یا قابل تجدید نظر کند

تاأثیری اخاتالف در    صورت پذیرد که رری قابل تجدید نظر باشد، بحثی نیست، زیرا باه دلیال بای   

یم شود کاه رری در نهایات   منتها اگر خواسته طوری تقو. مراحل بعدی، امکان اعترا  منتفی است

 قطعی شود، آیا از سوی خوانده قابل اعترا  است؟

در پاسخ به پرسشی تقریباً مشابه، قضات دادگستری شهرکرد به اتفااق آرا معتقدناد، اگار رری،    

صادر شده باشاد، قابال تجدیادنظر اسات ولای اگار رری        مطابق با قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد، قابل تجدید نظار  دادگاه بدوی در زمان 

                                                           
علیه  در دعاوی راجق به اموال غیر پول، بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی. 8...». 6

 «....ا تکذیب نکرده استاولین جلسة دادرسی اختصاری آن ر.. .در
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفق نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحلة بدوی، موجب نقض ». 3

کند که  دهندة بدوی اخطار می در این موارد، دادگاه تجدیدنظر به دادخواست. رری در مرحلة تجدیدنظر نخواهد بود
در صورت عدم اقدام، همچنین در صورتی که سمت . به رفق نقص اقدام نماید ظرف ده روز از تاریخ ابال، نسبت

 «.نماید دهنده محرز نباشد، دادگاه رری صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می دادخواست
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در تقویت این نظار ممکان اسات گفتاه     .  (16ب، ص 6743معاونت آموزش قوة قضاییه، )نیست 

شود، به جهت انقضای مهلت اعترا  به بهای خواسته که همانا تا اولاین جلساة دادرسای اسات،     

انجام اعماال آیاین دادرسای در    »ویاه اگر به اصل  شود؛ به می عمالً این اختیار از طرف مقابل سلب

از آن گذشاته، رعایات مهلات یادشاده در     . توجه شاود ( 673، ص6740محسنی، )« موعد و مهلت

باا وجاود   . ای تشکیل نشود مرحلة تجدید نظر متعذر خواهد بود، زیرا ممکن است که اساساً جلسه

رسد حتی در این موارد نیز خوانده حاق دارد باه    به نظر میاین، دیدگاه یادشده قابل انتقاد است و 

، زیارا رعایات ایان    (13، ص6743؛ حساینی،  616، ص6749زاهدی، )بهای خواسته اعترا  کند 

محدودة زمانی جایی مصداق دارد که از ابتدا، دعوایی مالی به طرفیت خوانده مطرح شاده باشاد و   

در حالی که بحو ما ناظر به وضعیتی است که در  .وی برخالف امکان اعترا ، از آن اعرا  کند

پذیرش دیدگاهی غیر از این، نه فقاط مخاالف اصال تنااظر یاا      . آن چنین دعوایی اقامه نشده است

، 6740محسانی،  . ک.برای دیدن مفهوم این اصل و وجاه تسامیه آن، ر  )بودن دادرسی است  تقابلی

کند، بلکه باب تقلب نسبت به قانون  م میو خوانده را از اعمال همة طرق دفاعی محرو( 19-13ص

. وانگهی، امکان طرح اعترا  با وجود مضی مهلت، قرینه نیز دارد. گشاید را نیز توسط خواهان می

ماادة  )پاذیر اسات    امکان« پایان اولین جلسة دادرسی»دانیم که تأمین اتباس خارجی تا  برای مثال، می

ناظر به جایی است کاه دعاوا از ابتادا توساط خواهاان      ، اما لزوم رعایت این مهلت .(م.د.آ.ق 688

، تابعیت خارجی خواهان کشاف یاا تابعیات    «اثنای دادرسی»حتی اگر در . خارجی اقامه شده باشد

ماادة  )ایرانی وی سلب شود، باز هم درخواست تأمین با وجود انقضای مهلت قانونی مسموس است 

بیاان  . م.د.آ.ق 13گذار در بناد چهاارم ماادة     ه قانونطور ک از این گذشته، اگر همان.(. م.د.آ.ق 681

ایان قاانون نیاز     43بدانیم، قسمت اخیر مادة « ایراد»کرده است، اعترا  به بهای خواسته را نوعی 

                                                           
قص را به قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام در این رفق ن 719مادة »: در نهایت، کمیسیون مربوه چنین نظر داده است. 6

قانون  0حال که به ترتیب دیگری عمل شده با توجه به مادة . عهدة خود دادگاه تجدیدنظر گذارده تا راساً اقدام نماید
مزبور که آرای صادره از حیو قابلیت اعترا  و تجدیدنظر و فرجام تابق قوانین مجری در زمان صدور آن است، باید 

باشد و ( 30یعنی اردیبهشت )قدم بر زمان قابلیت اجراشدن قانون جدید مالحظه شود اگر تاریخ صدور رری بدوی م
بودن قانون جدید  مبلغ خواسته یک میلیون ریال به باال باشد، قابل تجدیدنظر است و اگر تاریخ صدور در زمان مجری

 «.شود است، رری قطعی محسوب می



   233                                                                 1313پاییز و زمستان ، 2، شمارة 11دورة ، حقوق خصوصی 

 

ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین اولین جلساة دادرسای باه    »: دلیل دیگری بر مدعای ماست

را  13بنابراین، قسمت اخیر بند چهاارم ماادة     «.باً حادث شودعمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاق

توان ناظر به مواردی دانست  ، می«مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»کند  که مقرر می

توان  در زمینة نحوة رعایت مهلت اعترا  در مرحلة تجدید نظر می. شود منقلب می« نوس دعوا»که 

، 6741شامس،  )بیان شاده اسات   « تا اولین جلسة دادرسی»که از مفهوم  گفت، با توجه به تفسیری

به عناوان اولاین اقادام دفااعی در      -اگر خواندة دعوای بدوی باشد-، تجدیدنظر خواه(88ص، 6ج

ویاه اگر امکاان اعماال مقاررات مرحلاة بادوی در مرحلاة        صورت تشکیل جلسه، امکان دارد، به

، (و یا در صورت عادم تشاکیل جلساه   )طور کلی  به.(. م.د.آ.ق 711مادة )تجدید نظر پذیرفته شود 

بهتر است که این اعترا  با تقدیم الیحه باه مرجاق تجدیاد نظار و یاا در زماان پاساخگویی باه         

باه هار   . دهندة بدوی انجام گیرد گرفته توسط دادخواست اخطاریة دادگاه مبنی بر اعالم تقویم انجام

  به بهای خواستة دعوای متقاابلی را کاه در پایاان اولاین     امکان اعترا حال، نظری جز این، حتی

 .کند ، با تردید مواجه می.(م.د.آ.ق 687مادة )جلسة دادرسی مطرح شده 

تواند با این استدالل کاه حساب    پرسش دیگر در ادامة همین مطلب آن است که آیا خوانده می

تجدیدنظر اعترا  کند؟ پاساخ   تقویم خواهان، رری قابل فرجام نیست، به بهای خواسته در مرحلة

زیرا، در هر حال قرار است که رری از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و واضح است کاه  . منفی است

و  713ماواد  )خواهی در دعاوی مالی اختصاص به آرای صادرشده از دادگااه نخساتین دارد    فرجام

 .(.م.د.آ.ق 714

نظرخواهی از رری قاضی شورا، دعاوای   پرسش دیگر اینکه اگر دادگاه عمومی، متعاقب تجدید

غیرمالی را مالی تشخیص دهد، تکلیف چیست؟ در اینجا تقویم بعدی خواهان چه اثری دارد و آیاا  

 از جانب خوانده قابل اعترا  است؟ 
                                                           

و  17با توجه به مواد »: بیان شده است 3/7/6748مور   6891/3همسو با این نظر، در نظریة مشورتی شمارة . 6
، دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعترا  خوانده نسبت به بهای خواسته است که این ].م.د.آ.ق[...43

 (.41، ص6744شهری، )« ...تا پایان اولین جلسة دادرسی عنوان شده باشد.. .اعترا 
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االتبااس اسات    توان گفت، بدیهی است که نظر مرجق عالی برای مرجاق تاالی، الزم   در پاسخ می

، و دادگاه عمومی نیز در این مقام، ملزم باه رعایات تشاریفات    .(م.د.آ.ق 4شورا و مادة .ق 63مادة )

، زیاارا اصاال باار (64، ص6743محماادی، )اساات . م.د.آ.ق 719دادرساای، از جملااه اعمااال مااادة 

همچنین، روشن است که دادگاه (. 344، ص6741غمامی و محسنی، )بودن دادرسی است  تشریفاتی

شاورا  .کند و حالتی برای اعاادة پروناده در ق   رسیدگی می در صورت نقض رری قاضی شورا، ررساً

یکای  . حال، ممکن است دو حالت پیش آیاد (. شورا.ق 76قسمت اخیر مادة )بینی نشده است  پیش

اینکه تقویم خواهان، اعم از اینکه با اعترا  خوانده مواجه شود یا نشود، به مبلغی باشد کاه ناافی   

در . ری انجام گیرد که دعوا را از صالحیت شورا خارج کندصالحیت شورا نباشد و دیگر اینکه طو

کند، زیارا در حالات    دهد و رری شایسته صادر می هر دو صورت، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می

لذا، دادگاه . شود رری مورد اعترا  از مرجق صالح به رسیدگی اصدار یافته است اول، مشخص می

به این جهت، اعترا  به بهای خواسته . کند رسیدگی می« دنظرمرجق تجدی»الیه نیز در مقام  مرجوس

باه دعاوا رسایدگی    « مرجاق نخساتین  »منتها در حالت دوم، دادگاه عمومی در مقاام  . شود  منتفی می

 610اصال  )؛ یعنی، در این صورت نیز با توجه به اصل صاالحیت عاام محااکم دادگساتری      

 7قاانون اساسای و ماادة     613اصال  )خصومت  ، لزوم فصل(11، ص6741قانون اساسی؛ شمس، 

، تأمین حقوق اصحاب دعوا از طریق رعایت تشریفات دادرسی و برای جلوگیری از اطالة .(م.د.آ.ق

در واقاق، معنادارشادن   . کناد  به دعوا رسیدگی مای « مرجق بدوی»دادرسی، دادگاه عمومی به عنوان 

ا، مساتلزم نفای صاالحیت آن در ماوارد     اقدام قانونگذار در تعیین حد نصاب برای صالحیت شاور 

در غیر این صورت، ممکن است حقوق اصحاب دعوا به جهت عادم الازام شاورا باه     . دیگر است

البته، با توجه به آنچه به تفصیل گفته شاد، در ایان   . تبعیت از تشریفات دادرسی نادیده گرفته شود

 . پذیر نیست حالت نیز اعترا  خوانده به بهای خواسته امکان

از سوی دیگر، اگر دیوان عالی کشور دعوای غیرمالی را مالی تشخیص دهد و در صدد اجارای  

یکی اینکاه رری فرجاام خواساته از دادگااه     . برآید، دو حالت تصورشدنی است. م.د.آ.ق 719مادة 

بودن رری، به بهاای   فرجام تواند در راستای قابل در این صورت، خوانده می. بدوی صادر شده باشد

در ایان  . دیگر اینکه، رری فرجام خواسته از دادگاه تجدیادنظر اصادار شاود   . ته اعترا  کندخواس

کندیم
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بینی نشاده   حالت، از آنجا که امکان اظهار نظر دربارة آرای مالی دادگاه تجدیدنظر برای دیوان پیش

 . است، اعترا  خوانده به بهای خواسته در مقام مؤثر نیست

 طرح اعتراض از جانب خواندة دعوا

، اعترا  به بهاای خواساته، فقاط از جاناب خوانادة دعاوا       .م.د.آ.ق 16به تصریح بند چهارم مادة 

شعبة دهم دیوان عالی کشور نقال از   33/0/6736، مور  189/69دادنامة شمارة )شدنی است  اعمال

در صورت تعدد خواندگان، این حق برای هر یک به نحو استقالل   (.633-634، ص6741بازگیر، 

دارد و نتیجة اعترا  هر یک، فقط در رابطة خواهان و خواندة معتر ، مؤثر است و مثبت  وجود

شادنی نباشاد،    با وجود این، در صاورتی کاه دعاوا تجزیاه و تفکیاک     . حق شکایت دیگران نیست

هاا نیاز باا     گاذارد و آن  طور غیرمستقیم در حقوق دیگران نیز تأثیر می اعترا  یکی از خواندگان به

اعترا  قبلی و به تبق تسری رری باه حقوقشاان، حاق شاکایت از رری را باه دسات       وجود عدم 

، .(م.د.آ.ق 898و  710ماواد  )خواهند آورد، زیرا نتیجة رری صادره از مرجق عالی در مرحلة بااالتر  

نسبت به خواندگان غیرمعتر  کاه در مرحلاة نخساتین محکاوم بودناد، تساری خواهاد داشات         

 (.798، ص6، ج6741شمس، )

از سوی دیگر، با توجه به مبنای این اعتارا ، دادگااه ررسااً در ایان زمیناه اختیااری نادارد و        

، 6744؛ مهااجری،  41الاف، ص  6743معاونت آموزش قاوة قضااییه،   )تواند متعر  امر شود  نمی

برای « نفق»اگرچه با توجه به تأثیر مستقیم بهای خواسته در هزینة دادرسی، تصور وجود (. 363ص

تواناد   مادة سوم قانون وصول در تقویت ایان نظار مای    63ق قضایی نیز ممکن است و بند آن مرج

ظاهراً این نفق، به دلیل غلبة اصل تسلط اصحاب دعوا بر امور موضاوعی، ماورد   . کار گرفته شود به

 .(.م.د.آ.ق 17مادة )توجه قانونگذار قرار نگرفته است 

اما چنین نیست . یادشده قدری بدیهی به نظر برسدبه هر حال، شاید در بدو امر اشاره به شره 
                                                           

قانون آیین دادرسای مادنی    43مادة  8بهای خواستة هر دعوا به تجویز بند تقویم »: در قسمتی از این رری بیان شده است. 6
های دعوای ورود ثالو نسبت به تقویم خواستة دعوای اصالی   از اختیارات خواندة همان دعواست، لذا اعترا  خواهان

 «....رسد و صدور قرار عدم صالحیت بر اساس اعترا  مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی
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بر ایان اسااس، خواهاان    . دعوا در این زمینه اهمیت دارد« خواندة»و تأمل دربارة مفهوم و مصداق 

، باه بهاای   .(م.د.آ.ق 331و  686ماواد  )« خواناده »تواناد باه عناوان     دعوای اصلی یا اضافی نیز می

، به نقال از باازگیر،   3/7/6713، مور  310/36مة شمارة دادنا)خواستة دعوای متقابل، اعترا  کند 

البته، برخی نویسندگان معتقدند که باه جهات   (. 70، ص3، ج6741شمس،   ؛637-638، ص6741

، قابل بودن دعوای اصلی در دیگری نیز مؤثر  شکایت ارتباه متقابل بین دعوای اصلی و دعوای

دعوای متقابل عنوان دعوای طااری صاادق اسات    ، در حالی که بر (387، ص6747غمامی، )است 

. و نه متفرعات دعوای اصلی، تا به تبق آن قابل تجدیدنظر یا فرجام باشاد ( 36، ص6706محسنی، )

، 6706محسانی،  )بلکه، قابلیت شکایت از آن با ابتنا به اصل استقالل دعاوی تابق قواعد عام اسات  

در واقق، راسات اسات   . همان دعوا مالک استکه در دعاوی مالی، توجه به بهای خواستة ( 31ص

؛ .(م.د.آ.ق 780ماادة  )کناد   که مرجق عالی، آنچه را در مرحلة تالی رسیدگی شده است، بازبینی مای 

از سوی دیگر، در مرحلة واخاواهی، واخاواه   . خود نیز قابل شکایت باشد خودی اما با این قید که به

، 6739واحادی،  )ادامة رسیدگی مرحلة قبلای اسات   مند است، زیرا واخواهی،  از حق اعترا  بهره

منادی از هماة طارق دفااعی را دارد      و نامبرده به عنوان خواندة اصلی، اصوالً امکاان بهاره  ( 68ص

 718مااادة )البتااه، در صااورت واخااواهی در دادگاااه تجدیاادنظر  (. 790، ص6، ج6741شاامس، )

. مراحل بعدی رسیدگی، منتفی است ، حق اعترا  واخواه به جهت عدم تأثیر اختالف در.(م.د.آ.ق

.(. م.د.آ.ق 670ماادة  )عالوه بر آن، شناسایی حق اعترا  برای مجلوب ثالو نیز تصورشدنی است 

(. 17و  16، ص3، ج6741شامس،  )برخوردار اسات  « خوانده»نامبرده اصوالً از همة حقوق دفاعی 

 .دالبته، در صورتی که صرفاً جهت تقویت موضق جالب، جلب نشده باش

طور مستقل، حقی برای خود قائل است، حق اعتارا    از سوی دیگر، آنجا که شخص ثالو، به

 ،3، ج6741شامس،  )به بهای خواسته، برای خواهان و خواندة دعوای اصلی نیاز، محفاوظ اسات    

                                                           
های مطروحه، بهای خواستة هر یک از طرفین همان مبلغی  با این ترتیب در پرونده...»: خوانیم در بخشی از این رری می. 6

چون میزان خواستة هر یک از دعاوی تورم ...است که در دادخواست تعیین شده و مورد اعترا  واقق نگردیده است و
 «....یدهشده کمتر از مبلغ دو میلیون ریال تقویم گرد

 متقابل
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اصاحاب  »و عنوان .( م.د.آ.ق 676مادة )اند  دعوای ورود ثالو« خواندة»، زیرا این دو، (83و  83ص

البته، حق اعترا  ناظر به صاورتی اسات کاه    . نیز بر ایشان صادق است.( م.د.آ.ق 17ادة م)« دعوا

در صاورت طارح دعاوا در مرحلاة تجدیادنظر،      . شخص ثالو در مرحلة نخستین وارد دعوا شاود 

برخالف الزام وارد ثالو به تقویم خواسته، اعترا  به بهای خواسته منتفی است، زیرا اصاوالً رری  

در مقابل، اعترا  به بهاای خواساته   . خواهی نیست ظر در دعاوی مالی، قابل فرجامدادگاه تجدیدن

در دعوای ورود ثالو تبعی، در صورتی ممکن است که وی در راساتای تقویات موضاق خواهاان     

چه، وضعیت ثالو تبعی، تابق وضعیت طرفی است که در راستای تقویات موضاق   . دعوا وارد شود

 (.379، ص6747؛ غمامی، 83، ص3، ج6741، شمس)او، وارد دعوا شده است 

از این گذشته، این امکان برای خوانده دعاوی مربوه به مراحل واخواهی، تجدیدنظر، اعترا  

ثالو، اعادة دادرسی و فرجام، منتفی است، زیرا در این موارد، خواسته به مفهاوم مرحلاة نخساتین    

کان اعترا  نسابت باه آن مطارح شاود، بلکاه      شود تا لزوم تقویم خواسته و متعاقباً، ام تعیین نمی

 .هدف نهایی و خواستة اصلی، نقض رری است

پرسش دیگر در این زمینه آن است که آیا وکیل خوانده ررساً اختیار اعترا  به بهاای خواساته   

را دارد، یا اینکه اختیار وی منوه به تفویض آن از طرف موکل است؟ با نگاهی اجمالی به صادر و  

، ممکن است گفته شود اعترا  به بهای خواسته در زمرة مواردی نیست کاه  .م.د.آ.ق 71ذیل مادة 

اختیار تام وکیل راجق باه امار   »توان آن را مشمول قاعدة  لذا، می. مستلزم تصریح در وکالتنامه باشد

کم، از لوازم دفاس از حقوق خوانده در جریان دادرسای   ، یا دست(767، ص6741شمس، )« دادرسی

گاناة   گذار در یکی از بنادهای چهاارده   وانگهی، اگر غیر از این بود، قانون.(. م.ق 136مادة )دانست 

گذار آن اسات   در واقق، علت سکوت قانون. کرد این ماده، به لزوم تصریح آن در وکالتنامه اشاره می

ای تقاویم   که این اقدام برای خوانده اهمیت زیادی ندارد، زیرا معموالً خواهان خواسته را باه گوناه  

عالوه بر آن، مطابق با قاعاده، وکیال خواناده بایاد در     . کند که از اعترا  احتمالی مصون بماند می

و نبایاد  .( م.ق 113ماادة  )جهت رعایت منافق و غبطة موکل، شخصاً به بهای خواسته اعترا  کند 

صورت تفاویض   رسد چنین نباشد و وکیل فقط در با این حال، به نظر می. منتظر تصریح وی بماند
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دانیم که اعترا  به بهاای خواساته، باه معناای      اختیار از جانب موکل، حق اعترا  دارد، زیرا می

بر این اسااس، وقتای امکاان شاکایت از رری، مساتلزم      . کردن رری است شکایت تالش جهت قابل

اعمال ایان  ساز  ، اعترا  به بهای خواسته نیز که بعضاً زمینه(71بند اول مادة )تصریح موکل است 

طاور   نیازمند تفویض اختیار از سوی موکل است، همان« وحدت مالک»اختیار است، از باب قاعدة 

کردن سرنوشت دعوا از طریق مصالحه و سازش نیز که به صدور گزارش  که اختیار وکیل در قطعی

؛ 310، ص6، ج6741شاورا؛ شامس،   .ق 79و ماادة  . م.د.آ.ق 648ماادة  )شاود   اصالحی منتهی مای 

 (. 71بند دوم مادة )، مستلزم تصریح موکل است (800، ص6، ج6741مس، ش

تاوان درباارة اختیاار وکیال، باین ایان دو ماورد         پس، با توجه به عدم امکان قول به فصل نمی

در . منتها، این به معنای لزوم تصریح موکل باه ایان اختیاار در وکالتناماه نیسات     . تفکیک قائل شد

کند، بلکه باید گفت، اختیار وکیل در « تصریح»تظار داشت که به هر مورد توان از مقنن ان واقق، نمی

طاور   شکایت از رری، با اختیار وی در اعترا  به بهای خواسته، مالزمه دارد و تصریح باه آن، باه  

وانگهای، ایان اعتارا  از    . حاکی از اختیار وکیل در اعترا  به بهای خواسته نیاز اسات  « ضمنی»

گونه است، زیرا مالزمه در جایی اسات کاه    طور که اعترا  به رری این مانلوازم وکالت نیست، ه

موکل هم نیست تا « مصلحت»حتی این اعترا ، لزوماً به . اگر تالزم نباشد، مستلزم امری لغو باشد

اقدام خودسرانة وکیل، امری موجه تلقی شود، زیرا عالوه بر تحمل پرداخات دساتمزد کارشاناس،    

یاک اعتارا  ناشایانه، سرنوشات دعاوا را در      !!!( ن است نه لزوماً آقای داوریعنی ممک)« ای بسا»

 . خوانده تغییر دهد« ضرر»مرجق عالی به 

دهد و اگر هم چنین کناد، اوالً،   از سوی دیگر، خواهان نیز همیشه بهای خواسته را افزایش نمی

رسد، ثانیاً، باه  ختیار نمیامکان اعترا  منتفی است و اصالً نوبت به بحو از عدم یا لزوم تفویض ا

بودن اشارة تلویحی به اختیار وکیل در اعترا  به بهای خواسته نیست، زیارا مانناد آن    معنای عبو

، به جهات امکاان ارائاة    .(م.د.آ.ق 71بند سوم مادة )است که تصریح به اختیار وکیل در انکار سند 

باه بیاان دیگار،    . وده پنداشاته شاود  ، اقدامی بیه.(م.ق 6303مادة )سند رسمی از جانب طرف دعوا 

نباید اصحاب دعوا را به بهانة احتمال محتاه و مبرزبودن طارف مقابال، باه خااطر رعایات هماة       

  .جوانب احتیاه سرزنش کرد
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به این ترتیب، در صورت جمق این شرایط، اعترا  به بهای خواسته محقق است و دادگااه باا   

باا وجاود ایان، برخای     . کناد  گیاری مای   ه تصامیم ارجاس امر به کارشاناس، درباارة ارزش خواسات   

حقوقدانان، شره دیگری را نیز افزوده و معتقدند، خوانده باید قیمت مورد نظر خود را اعالم کناد،  

ماندن تأثیر اختالف در مراحل بعدی، اعتارا  وی وارد نیسات    در غیر این صورت، به خاطر مبهم

اشاره کرد . م.د.آ.ق 13وان به بند چهارم مادة ت در تقویت این نظر می(. 88، ص6، ج6741شمس، )

را در کنار هم آورده و این اقدام مشعر آن اسات  « اعترا »و « ایراد»که قانونگذار در آنجا، دو واژة 

که از نظر مقنن، تحقق یکی از این دو مفهوم، لزوماً با اعالم قیمت از سوی خواناده هماراه اسات؛    

که هر اقدام مقنن، بار حقوقی دارد و پرهیاز از کااربرد واژگاان     ویاه اگر به این اصل توجه شود به

لذا، فایدة ذکار ایان دو واژه در   (. 611، ص6743زاده،  بیگ)نویسی ضرورت دارد  مترادف در قانون

کنار هم این است که اگر خوانده پس از اعترا  به بهای خواسته، خواسته یا ناخواسته، قیمتای را  

شود، بلکه در نهایت، به جهات صادق بار معناای واژة      اثر شمرده نمی بیاعالم نکند، اعترا  وی 

اش، پذیرفتنی نیست، زیارا قانونگاذار از ایان     اما، این دیدگاه با وجود جذبه. شود دیگر پذیرفته می

. شود است و در صورت شک، به مقتضای اصل برائت عمل می  جهت تکلیفی بر خوانده بار نکرده

به اعالم بهای خواسته، به دلیل ناآگاهی وی در بسیاری از ماوارد نسابت باه    همچنین، الزام خوانده 

و نوعی تکلیف ما الیطاق ( 17الف، ص 6741ابهری، )بهای واقعی خواسته، وجاهت قانونی ندارد 

طاور کاه ادعاا شاده      از آن گذشته، مالک مؤثربودن یا نبودن اختالف در مراحال بعادی، آن  . است

طور که گفتاه شاد، مهام     عالم بها از سوی خوانده نیست، بلکه همانا( 88، ص6، ج6741شمس، )

این است که دقت شود آیا رری صادرشده بر مبنای تقویم خواهان، قابل شاکایت در مراجاق عاالی    

بودن پاسخ، شرایط اعترا  به بهای خواسته حاصل است، اما هر اعتراضای   در صورت منفی. است

شود، زیرا ممکن است تقویم خواهاان، تقریبااً یاا تحقیقااً،      نمی لزوماً به تغییر قیمت خواسته منجر

نباودن   همچناین، کسای اصال عباو      .کند معادل قیمت واقعی خواسته باشد که کارشناس معین می
                                                           

شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابال،  بهای تعیین... »: سابق در این زمینه صراحت داشت. م.د.آ.ق 44مادة . 6
 «....شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد می
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کاار گرفتاه    کند منتها بعضاً، الفاظی بدون توجه به آثار حقوقی آن به اقدام قانونگذار را تکذیب نمی

، 6743مهااجری،  )این قاانون   197به عبارت دادخواست شفاهی در مادة شود؛ مانند اشارة مقنن  می

نویسای از جملاه، پرهیاز از آوردن حشاو و      حتی ممکن است بار مبناای اصاول قاانون    (. 713ص

، بار اصاالح   (613و  683، ص6743زاده،  بیاگ )گویی و حصر و احصای نادرست در قاانون   زیاده

عالوه بر آن، اگر قصد واقعای قانونگاذار، تفکیاک و    . ادنظر د. م.د.آ.ق 13نگارشی بند چهارم مادة 

کرد؛ مثالً  طور تلویحی، اشاره می تمیز دو واژة ایراد و اعترا  به این صورت بود، باید به آن ولو به

مگار اینکاه بهاای پیشانهادی     »: کرد ، به عنوان یک استثنا مقرر می.م.د.آ.ق 17در قسمت اخیر مادة 

 43مادة )حالی که در مواد دیگر نیز این دو واژه را در کنار هم آورده است در « .خوانده بیشتر باشد

 (. این قانون

یکی اینگه گفته شود، اعترا  ناوعی  . رسد در نهایت، در وضعیت فعلی، دو راهکار به ذهن می

طور قابال دفاق    کارگیری دو واژة مترادف در یک ماده نیز این در این صورت، اشکال به. ایراد است

بودن نتیجه، اعترا ، مخاتص خوانادة    ت که اعترا  اخص از ایراد است که عالوه بر متفاوتاس

، 6743ابهاری،  )شادنی اسات    دعواست، در حالی که ایراد از جانب خواهان همان دعوا نیاز طارح  

فعلی کاه از عباارت   . م.د.آ.ق 41اما مادة   سابق، مؤید این تفسیر است،. م.د.آ.ق 600مادة (. 67ص

دیگر اینکاه گفتاه شاود، منظاور از     . کاهد کار گرفته است، از قوت این نظر می را به«   کنداعترا»

انداختن آن در محضار دادگااه و تقاضاای     اعترا ، اعالم رسمی ایراد به بهای خواسته و به جریان

 .اثردادن به آن است ترتیب

 آثار اعتراض به بهای خواسته

 ارجاع به کارشناس و آثار آن

، دادگاه با جلب نظر .م.د.آ.ق 17جمق شرایط اعترا  به بهای خواسته، به تصریح مادة  در صورت
                                                           

اساخ دعاوی را داده اسات در    مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت یا وصاایت پ ». 6
 «.صورتی که سمت او محرز نباشد، ایراد کند
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تردید تعیین قیمت واقعی خواسته از امور موضوعی، و  بی. کند کارشناس بهای خواسته را تعیین می

در عین حال تخصصی است و جنبة حکمی ندارد تا ارجاس امر به کارشناس، به واگذاری قضااوت  

اما، آیا ممکن است که دادگاه بخواهد از پیش (. 331-333، ص6740غمامی و اشراقی، )د تعبیر شو

درباارة  . م.د.آ.خود در این باره نظر دهد؟ در این صورت، آیا اظهار نظار آن اعتباار دارد؟ ظااهراً ق   

ارجااس امار باه    « لازوم »طاور کاه نسابت باه      عدم یا اعتبار این اقدام دادگاه صراحتی ندارد؛ هماان 

، 3، ج6741شامس،  . ک.نظرها در این زمیناه، ر  برای دیدن اختالف)رشناس تصریح نکرده است کا

بینای شاده    صراحت پایش  با وجود این، در قوانین سابق، این اختیار برای دادگاه به(. 790-766ص

ماادة  )بود که ررساً بهای خواسته را تعیین کند و فقط در صورت ناتوانی، به کارشناس مراجعه کند 

در تقویات  .  (6714های عمومی مصاوب   الیحه قانونی تشکیل دادگاه 33سابق و مادة . م.د.آ.ق 44

بودن نظر دادرس، لازوم جلاوگیری از اطالاة دادرسای و لازوم       الخطاب توان به فصل این دیدگاه می

رسد که جلب نظر کارشناس ضاروری   اما به نظر می. رسیدگی به دعوا در مهلت معقول، اشاره کرد

در واقق، لازوم  . نیز مؤید این نظر است. م.د.آ.ق 17و سیاق مادة ( 17الف، ص 6741ابهری، ) باشد

، لزوم مساتدل و مساتندبودن   (333، ص6741غمامی و محسنی، )طرفی دادگاه  پایبندی به اصل بی

. تاباد  ، دیدگاهی جز این را بر نمی(330، ص6741قانون اساسی؛ غمامی و محسنی،  611اصل )آرا 

کنندة  کاهش اطالة دادرسی نیز نباید طوری تفسیر شود که در نهایت، حذف تشریفات تضمینلزوم 

همچنین، ممکن نیست که دادرس . را در پی داشته باشد( 664، ص6741محسنی، )اصول دادرسی 

ها تخصص داشته باشد و اگر دست بار قضاا در موضاوس مرباوه متخصاص باشاد،        در همة رشته

کناد   نظر کند، زیرا نامبرده در مقام قاضی و ناه کارشاناس، رری صاادر مای     تواند شخصاً اظهار نمی

عالوه بر آن، سکوت مقررات کنونی در زمینة امکان اظهاار نظار   (. 314، ص6744غمامی و آذین، )

                                                           
دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر ...»: بیان شده بود 44در مادة . 6

بهای خواسته را تعیین کند و  هرگاه دادگاه نتواند. نماید وسایلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین می
دادگاه صلح ... »: کند الیحة قانونی که جانشین این مادة بوده مقرر می 33مادة « ....محتاج به جلب نظر کارشناس باشد

 «.قبل از شروس به رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد
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ای بر پذیرش مدعای ما از جاناب قانونگاذار    شخصی دادرس، اگر به بداهت امر تعبیر نشود، قرینه

توان از اصحاب دعوا انتظاار داشات کاه دادرسای را عادالناه       ، چطور میدر غیر این صورت. است

پندارند و شائبة اعمال سلیقه در اظهار نظر قضایی را از ذهن خود دور کنند؟ شااید باه ایان دلیال     

برخی نویسندگان معتقدند، اظهار نظر دادگاه نسبت به امری که جنبة تخصصی دارد، موجب نقاض  

، 3، ج6741؛ شامس،  6744غمامی و آذیان،  )اس امر به کارشناس است رری در مراجق عالی و ارج

دیوان عالی کشور؛ به نقال از غماامی و محسانی،     39/0/6760، مور  3671؛ حکم شمارة 790ص

  (.349، ص6741

ماادة  )بنابراین، باید با تعیین موضوس و مهلت استظهار، قرار ارجاس امر به کارشناس صادر شاود  

 44در ماادة  .(. م.د.آ.ق 319ماادة  )کن است این شخص، کارشناس رسمی نباشد مم.(. م.د.آ.ق 313

در حال حاضر نیاز    .سابق، بر لزوم تأدیة هزینة کارشناسی توسط خوانده تصریح شده بود. م.د.آ.ق

رسد پرداخت هزینة کارشناسی به عهدة خوانده است، زیرا قاعده آن است کاه پرداخات    به نظر می

عهدة متقاضی باشد و چون خوانده با اعترا  خاود، تقاضاای تعیاین ارزش     دستمزد کارشناس به

ج، 6743معاونات آماوزش قاوة قضااییه،     )شاود   شاناخته مای  « متقاضی»خواسته را دارد، به عنوان 

.( م.د.آ.ق 310مادة )الزحمه کارشناس، یک هفته از تاریخ ابال، قرار است  مهلت تأدیة حق(. 41ص

 813ماادة  )ات عذر موجه و یا وقوس سهو یا خطا در اباال،، اساتمهال کناد    مگر اینکه خوانده با اثب

ماادة  )البته، این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تااریخ اباال، اسات    .(. م.د.آ.ق

 310ماادة  )شاود    در صورت نذرداختن، کارشناسی از شمار دالیل خوانده خارج می.(. م.د.آ.ق 881

اثرشدن اعترا  خوانده به بهای خواسته باشد، زیارا ناه فقاط     تواند بی این امر مینتیجة .(. م.د.آ.ق

بینی نشده است، دادگااه   سازوکار دیگری در قانون برای تعیین قیمت خواسته در این وضعیت پیش

                                                           
ثر ندادن به درخواست رجوس به کارشناس و بازجویی از مطلعان بدون ذکر دلیل ترتیب ا»: در این رری بیان شده است. 6

 «.موجهی، موجب نقص و نقض حکم است
نماید  به هزینة معتر  به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می...». 3

کارشناس را بذردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را  کند که در ظرف سه روز دستمزد و به معتر  اخطار می
کند بهای خواسته را تعیین و به  کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می. اثر خواهد بود نذرداخت اعترا  او بی

 «.تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است...دادگاه اعالم دارد
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وانگهی، ممکن است انفعال خوانده را به . گیری دربارة این امر ندارد نیز از خود اختیاری در تصمیم

در این صاورت، هماان   . انصراف از اعترا  و تمکین وی نسبت به تقویم خواهان تعبیر کرد منزلة

از سوی دیگر، نظریة کارشناس بایاد صاریح و موجاه    . تقویم اولیه مالک عمل قرار خواهد گرفت

همچنین، حسب مواعد یادشده، نظریة کارشناسی قابال اعتارا  اسات    .(. م.د.آ.ق 313مادة )باشد 

، ولو اینکه به تراضی اصحاب دعوا انتخاب شده باشد، زیارا توافاق بار تعیاین     .(م.د.آ.ق 319مادة )

کارشناس، مستلزم اسقاه حق اعترا  و تسلیم به نظر وی نیست و اصل نیز عادم مالزماه اسات    

در نهایت، اگر دادگااه نیاز نظریاة کارشناسای را باه      .(. م.د.آ.ق 807و  811مستفاد از مقایسة مواد )

گیاری خاود درباارة قیمات      نکردن با اوضاس و احوال مسلم قضایه، مبناای تصامیم    جهت مخالفت

کند و همین قیمت به عناوان   ، تصمیم قطعی خود را اعالم می.(م.د.آ.ق 311مادة )خواسته قراردهد 

 .بهای خواسته، معیار قرار خواهد گرفت

 تغییر بهای خواسته و آثار آن

 از بهای خواسته باشد، منظور همین مبلغ جدید اسات کاه  در ادامة روند دادرسی، هر جا که سخن 

کاه    همچنین، خواهان ملزم به پرداخت تفاوت هزینة دادرسی خواهد شد. گیرد مالک عمل قرارمی

خواهد ( 719مادة )یا دعوا .( م.د.آ.ق 11و  18مواد )ضمانت اجرای آن، صدور قرار رد دادخواست 

اثر .(. م.د.آ.ق 713، 776مواد )شود  تجدیدنظر یا فرجام می همچنین، اصوالً رری صادرشده قابل. بود

کریمای و  )دیگر در این زمینه، ناظر به ممنوعیتی است که برای وکالی اصحاب دعاوا وجاود دارد   

در واقق، پیرو قابلیت دخالت دیاوان عاالی کشاور در آن دعاوا، امکاان      (. 693، ص6709محسنی، 

معاونات آماوزش   )شود  در جریان دادرسی منتفی می  ة دوو وکالی پای  مداخلة کارآموزان وکالت
                                                           

به دستور مدیر دفتر هزینة دادرسی مابه التفاوت از خواهان ... »: ر نیز اشاره کرده بودسابق به این ام. م.د.آ.ق 44مادة . 6
 «....وصول خواهد شد

... »: کند ، در این زمینه مقرر می6731قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری مصوب  1مادة  7قسمت اخیر تبصرة . 3
ها دیوان عالی  الت در دعاویی که مرجق تجدیدنظر از احکام آنکارآموزان وکالت، قبل از اخذ پروانة وکالت، حق وک

 «.باشد را ندارند کشور می
وکالت . 3:...وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است»: کند ، در این زمینه بیان می6761مادة اول قانون وکالت مصوب . 7

 «....در محاکم صلح و بدایت و استیناف
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از سوی دیگار، اصاوالً زوال سامت یکای از اصاحاب دعاوا، از       (. 11الف، ص 6743قوة قضاییه، 

شامس،  )اما این امر، ناظر به غیروکیال اسات   .(. م.د.آ.ق 691مادة )موجبات توقیف دادرسی است 

؛  (760، ص6741شامس،  )شاود    اعماال مای    .م.آد.ق 89، لذا در اینجا، ماادة  (10، ص3، ج6741

گیاری کناد، ولای     شود که وکیل مجاز دیگری اختیار یا شخصاً دعاوا را پای    یعنی، خواهان ملزم می

تأخیر آن جلسه منوه به این است که دادگاه، نیاز به اخذ توضیح بیشتری داشته باشد؛ یعنی، مطابق 

سات و خللای در اقادامات پیشاین وکیال ایجااد       اصول حقوقی، اثر این ممنوعیت ناظر به آیناده ا 

البته، ایان محادودیت فقاط گریباانگیر خواهاان نیسات، بلکاه خواناده نیاز در صاورت           . کند نمی

« اقادام »کارگیری چنین وکیلی از آن متأثر است؛ گویی با اعترا  به بهای خواسته، به زیان خود  به

از لحاظ اطالس به اصیل و تاأخیر  . م.د.آ.ق 89با وجود این، در دو صورت، اعمال مادة . کرده است

یکی وقتای کاه هار یاک از     . جلسه، حسب مورد نسبت به طرفین دعوا یا یکی از آنان منتفی است

و  76ماواد  )زمان وکیل مجاز دیگری نیز با حق اقدام انفرادی معرفی کارده باشاند    طرفین دعوا، هم

یگری، در صورتی کاه ایان ممنوعیات فقاط     و د.( م.ق 411و  418، 139، 110و مواد . م.د.آ.ق 88

 .دربارة وکیل در توکیل پیش آید و وکیل واسطه همچنان مجاز به فعالیت باشد

 نتیجه

شاود حاق دارد    در صورت اقامة دعوای مالی، کسی که به عناوان خوانادة آن دعاوی شاناخته مای     

. مقرر اعترا  کناد  شخصاً یا توسط وکیل مختار، به بهای خواستة معین توسط خواهان، در مهلت

پذیر است، اما در دعاوی راجق باه پاول     این اعترا  در دعاوی راجق به اموال غیرمنقول هم امکان

                                                           
شدن از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی الزم نباشد،  ا یا عزل یا ممنوسدر صورت فوت وکیل یا استعف». 6

کند و با ذکر موارد  افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می دادرسی به تأخیر نمی
 «.ای توضیح حاضر شوددهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای اد توضیح، به موکل اطالس می

فایده  خواهی از رری در وکالتنامه، لزوماً بی با توجه به آنچه قبال گفته شد، تصریح به اختیار این دسته از وکال به فرجام. 3
اثربودن اعترا  آنان به بهای خواسته  منتها این به معنای بی. اند هرچند ایشان از مداخله در آن مرحله ممنوس. نیست
 .شدن رری، ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد فرجام ایجاد ممنوعیت ادامة وکالت در نتیجة قابلچه، . نیست
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عنوان خوانده نیز منحصر به مخاطب دعوای اصلی نیست، بلکاه معتار    . منتفی است رایج و ارز

، واخواه، حتی خواندگان دعوای ورو حسب مورد می . د ثالو نیاز باشاد  تواند خواهان دعوای

طور خالصه، اختالف بین اصحاب دعوا باید در قابل تجدیدنظر و فرجام بودن رری مؤثر باشد و  به

در صورت اصرار خواهان بر نظر خود و بقای اختالف بین اصحاب دعوا، دادگاه به هزینة معتر  

ناوان بهاای خواساته    مبلغ جدید به ع. و با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد

رری . شناخته خواهد شد که آثااری بارای طارفین دعاوا یاا یکای از آناان در پای خواهاد داشات          

در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوا وکیل پایاة دو،  . صادرشده قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهد شد

شخصای   گرفتند، ملزم باه تعیاین وکیال مجااز یاا پیگیاری       کار می یا کارآموز وکالت دادگستری به

ولی در هر صورت، خواهان باید هزینة دادرسی را بار اسااس بهاای خواساتة جدیاد      . خواهند شد

از سوی دیگر، انفعال خوانده در پرداخت هزیناة کارشناسای در مهلات مقارر را باه      . پرداخت کند

در این صورت، . توان تعبیر کرد منزلة انصراف از اعترا  و تمکین وی نسبت به تقویم خواهان می

 .گیرد همان تقویم اولیه مالک عمل قرارمی
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