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Abstract  

Undoubtedly, one of the most important concerns in lodging a petition and initiating a 

lawsuit is the scope of hearing within the limitations of the petition. Legitimacy, nature of 

rule and its limits seem to be important in order to clarify based on what criteria the scope 

of hearing is determined or limited or forbidden. The scope of hearing within the 

limitations of the petition can be inferred from the spirit and letter of Civil Procedure and 

some jurisprudential guidelines. The findings show that observance of this imperative 

procedural rule is a must in all hearing stages and is subject to sanction. There are some 

exceptions to the subject of the scope of hearing within the limitations of the petition but, 

these exceptions must be interpreted restrictively in favor of observance of this rule and 

other legal principles and rules including the principle of Impartiality of Judges. The 

present descriptive-analytical research examines this rule and the limitations of the court’s 

authority to add parts to or omit parts of the petition and the lawsuit on the basis of legal 

principles and jurisprudential guidelines and also it aims to provide some suggestions in 

this regard. 
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 خواسته قلمرو بودن رسیدگي دادگاه در محدود ةقاعد بر كنكاشي
 2، محمد خاکباز1فریدون نهرینی

 علوم سیاسی دانشگاه تهران حقوق ودانشکدة انشیار . د1

 الملل کیش دانشگاه تهران حقوق خصوصی پردیس بین دکتری. 2

 (05/07/1399: تاریخ پذیرشـ  04/02/1399: تاریخ دریافت)

 هچکید

آنچـه  . اسـت « خواسته ةمحدود رسیدگی دادگاه در تعیین قلمرو»ة قاعددعوا  ةاقامآیین تنظیم دادخواست و مهم ل ئمسا تردید یکی از بی
د شوم روشن گونه ابها هر از تا به دور استماهیت و همچنین حدود این قاعده  و مشروعیت کند میاین خصوص مهم و بنیادین جلوه  در

 ةقاعد. کند می کلی ممنوع را محدود یا به طور بخشد یا آن می مشروعیت و کند میای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین  چه معیار و ضابطه
و برخی مبـانی فههـی    مدنیدادرسی ین یآقانون  ةپراکند منطوق مواد مختلف و قلمرو خواسته از روح و محدود بودن رسیدگی دادگاه در

دارای  ومراحـل دادرسـی مزم    همـة  امـری و شـکلی در   ةاین قاعدرعایت  داد تحهیق نشانهای  یافته. ط با آن قابل استنباط استمرتب
د تا حرمت ایـن قاعـده و   نشو تفسیرمحدود  به طور دبای استثنائاتآن  ،است این قاعده وارد استثنائاتی بر هرچند. است هاییضمانت اجرا

حاضر با اتخـا  روش   قیدر تحهمحههان  رو، نیاز ا. حفظ شود ،طرفی دادرس جمله اصل بی از ،ی مرتبط با آناصول و قواعد حهوق سایر
بـر اسـاس   را عنـوان دعـوا    خواسته و ازافزودن یا کاستن  دادگاه در حدود اختیار و یادشده ةقاعد که ندبودبه دنبال آن  یلتحلیـ  یفیتوص

 دهند.ارائه  هاییپیشنهادو در صورت امکان  نندک بررسی و برخی مبانی فههی یاصول حهوق

 واژگانکلید

 .خواسته ،حدود خواسته دادگاه، اختیار 
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 مقدمه

خواهاان  چه آن. سرنوشت دادرسی بدان وابسته است و است رکن آن نیتر یاساس دعوا هر ةخواست

 صا   ه عناوان    را با  دادگااه  نظار  ای کندآن محکوم دادن خوانده را به انجام  تا خواهد می دادگاه از

 «یمیتقد ةخواست» .(1: 1397اسدی ) نام دارد «دعوا ةخواست» آن موضوع اعالم کند دربارةالخطاب 

 نفا   ذی ةخواسات  قلمرو از دتوان نمی دادگاهرسیدگی  اصوالً و کند می نییدادگاه را تع اریاخت حدود

 ةقاعاد » ایان تحقیا    است که در های مدنی دادرسی اصول مسلمِ این موضوع یکی از. خارج شود

ضمانت اجراهای  دارایاین قاعده . شود می نامیده «خواسته قلمرو بودن رسیدگی دادگاه در محدود

برگردانادن وضا     جهات  دعوای مسئولیت مادنی  در مثالً ؛البته استثنائاتی است و انتظامی آیینی و

 10 و 3ة مااد ) یاباد  مای  ایشا ز زیانجبران  ةسیس شیوأتبه  دادگاه اختیار 1دیده به حال ساب  زیان

حکمت  تا با کرد مشابه پرهیز موارد بهاستثنائات  ةتوسع ازباید با این همه،  .(1339 مصوب .م.م.ق

عمیقای   مساتق  و  تحقیا   زمیناه ایان   در ،اهمیات موضاوع   با وجود. نداشته باشد مخالفتقاعده 

نهرینای  ) اناد  هکارد طار   قاعاده م  ه منزلةرا ب خاص آن طور به برخی قط  است و هنگر تصورت 

 اساا   بار . آورد می پدید زمینهاین  دررا ها  پرسش بعضی این  قدان تحقی  و( 502 ا 472: 1398

 ةحدودم خواسته نییخواهان با تع .م.د.آ.ق 51ة ماد 3 بندطب   که روشن شده، گذشتههای  پژوهش

 پیش رو،  یتحق در .(451: 1393شمس  ؛211: 1381د تری  )متین کند می نییتع دادگاه رارسیدگی 

ة مااد  3 بند قاعده مستند تنهامث  اینکه  ند؛بردارها  این پژوهش از گامی  راتر نددارآن  رِسَ محققان

ساسس   .قاب  اساتنبا  اسات   یمدن یدادرس نییقانون آ کلی رو  از بلکه قاعده ،نیست .م.د.آ.ق 51

 یضمانت اجراهاا  پس از آن و شود می ا کندهدادر   یطر  بیاص  با  این قاعده به ارتبا نگاهی 

 شود. می بررسی آناستثنائات  و یو انتظام ینییآ

 خواسته ةمحدود قلمرو رسیدگی دادگاه در ةقاعدتبیین 

 ویا  مرجا  قضاایی     در مقامدادگاه  کند. اماطر  دادخواست  در را ادعایی هر تواند میخواهان 

یا  اخاتالح حقاوقی     درباارة معاین   باه طاور   شاکلی  ثالثی که با اِعماال قاوانین مااهوی و    نهادِ

                                                                                                                                                       
1. Restitutio in integrum: Restitution can be defined as the area civil law concerned with revesing 

unjust enrichment on the part of defendant (Andrew tettenborn¸ 2002 p. 1). 
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. دهاد ی أر خواهاان  ةخواسات  خارج ازبه تواند  نمی( 99: 1391محسنی ) کند می گیری قاط  تصمیم

 ةقاعاد  مساتندات اساتخراج   .م.د.آ.ق 426ة مااد  2 و 1 بنادهای ، 349 و 2 مواد ،51 ةماد 4 و 3 بند

آرای شاع   موجا   ه با . هساتند  «ستهخواقلمرو  دردادگاه  محدود بودن رسیدگی» شکلی امری و

 ةمطالبا خواساته   اگار  ماثالً  ؛گر تاه اسات   قارار ی أرمورد  موضوعاین  دیوان عالی کشورمختلف 

 حکم بر ، صدورصورت نگیردخواسته  تغییر مقرر موعد در و عین مستاجره باشد بر خسارت وارد

خواساته وجاه    است اگر همچنین. ر ته برخالح تقاضای خواهان است وسای  ازبین ابنیه و تجدید

 (.118: 1397 حیاتی) شود برخالح اصول دادرسی است صادری أرجنس  ةدیأتبه  و باشد نقد

 خواساته در  حادود  تفاریط از  یاا  عادی ت که از کند می حرکت دیدگاه دیگر، دادگاه در مسیری از

را  نآ مرتبط باا تواب   همان و و ماهیت دقی  خواسته را بشناسد عنوان و باید و رسیدگی ممنوع است

عین مساتاجره باه ساب  عادم پرداخات       ةتخلی» وقتی خواسته . مثالًدهد حکم قرار مورد رسیدگی و

 صاادر  حکم تخلیاه را  رسیدگی وتفریط،  تعدی یا مانند، ه سببی دیگرب تواند نمی دادگاه ،است« اجور

بلکاه   ،(.م.د.آ.ق 51 ةمااد  3 بناد ) تنها رسیدگی دادگاه محدود به عناوان خواساته اسات    نهچون کند. 

یاا در   .(51ة مااد  4 بناد ) داناد  مای  مساتح   موج  آن خاود را ه محدود به سببی است که خواهان ب

 دادگااه دعاوی  ساخ را باه اساتناد خیاار       اسات، اماا  « عی   سخ به استناد خیار» موردی که خواسته

این قاعاده   ازخواسته،  سب  به دلی  ورود دادگاه به خارج از ،پذیرد می ،چون غبن یا تدلیس ،دیگری

 تربیشا ی أر عنوان صادور دادرسی است زیرا  ةاعادحکم صادره به این دلی  قاب   تخلف شده است و

 1مشمول هم می شود. .م.د.آ.ق 426 ةماد 2 و 1 بندهای خواهان مندرج در ةخواست یا خارج از

                                                                                                                                                       
به این معنا که وقتی دادگاه به سببی خارج ازخواسته خواهان رای مای دهاد باه ناوعی خاارج ازخواساته خواهاان رای        . 1

اختیاار   قلمارو  ت من  قانونی ندارد وی  دادخواس یکسان در خواهان به اسباب دارای اثر البته استنادصادرکرده است. 

 از .حالات اول : است ی متصورأر چند حالت برای صدور . امایابد می توسعه ها این خواسته همةرسیدگی به  دادگاه در

اینجا دادگاه پس از رسیدگی  در. شده برای خواسته محکوم به بطالن دعوا است مطر اسباب  همةمقررات ماهوی  نظر

 هماة مقررات مااهوی اجابات خواساته باه اساتناد       نظر از .حالت دوم. کند می به بطالن دعوا صادر ها حکم آن همةبه 

 ةمااهوی باه پاذیرو خواسات     اسباب حکمِ پس از رسیدگی به یکی از اینجا دادگاه در .شده ممکن است مطر اسباب 

 زیرا وقتی دعوا باا یکای از   .شود می صادر اسب  دوم قرار رد یا عدم استماع دعو در ارتبا  باکند و  می خواهان صادر

 سخ عقد به  اگر .(. مثالًم.د.آ.ق 84ة ماد 7 بند) مترت  نیست قانونی بر رسیدگی با سب  دیگر شد، اثر پذیر تهاسباب 
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رسیدگی دادگاه  ةدایر دور می باالتردادگاه  ةدرج ورسیدگی  ةمرحلچه  باید توجه داشت که هر

 جاز ه ی با دیگر نکه ممکن است اشخاصاحکام با ایاجرای  ةمرحل همچنین در. شود می محدودتر

باه   محکاوم  ةمحدوددادگاه نخستین  قط در  ،مند شوند اجرای حکم بهره قهری از ل ه به طور محکوم

 از و کناد  می کم را اجراهمان محدوده ح اجرای احکام در و( .م.ا.ا.ق 5ة ماد) کند می صادریه یاجرا

 برانگیاز  چاالش  مثاال . استممنوع  .م.د.آ.ق 8ة مادمفاد حکم به استناد  در دخالت و گونه تغییر هر

 29 ةمااد  ه باه تجاویز  دادگا و کند می تقاضا حکم طالق زوجه را دادگاه صدور آنکه مردی از دیگر

مرد  حکم، صدور پس از .کند می حکم طالق زوج را مکلف به پرداخت مهر ضمن صدور .خ. .ق

 در. کناد  می خودداری پرداخت مهر از تبعاً و نظر ل ه از اجرای حکم طالق صرح محکوم در جایگاه

 ی  سو زیرا از کند. صادریه یاجرا مهر دربارة( خوانده) به درخواست زوجه تواند نمی اینجا دادگاه

قطعی ی أراه پس از تاریخ ابالغ این مورد سه م گواهی عدم سازو در اعتبار .خ. .ق 34 ةماد طب 

 شاود  می اجرای حکم با ایستایی مواجه مرد به د ترخانه ةمراجعبا عدم  واست ی أریا قطعی شدن 

تواند به  نمی مدت سه ماه یادشده هم اجرای احکام حتی در سوی دیگر از و (289 :1397 نهرینی)

 استاستثنایی  .خ. .ق 29 ةمادحکم اول آنکه زیرا . دکنصادر یه یاجرابابت مهر درخواست زوجه 

ی منتهای  خواهان دعواهمان  این دعوا ل ه محکوم دوم آنکه. شودمضیَّ   تفسیر باید مقام تردید در و

بار  اجرایای    زنتواند به درخواسات   نمی دادگاه و زن نهاست ، مرد یعنی ،حکم قطعی به صدور

 ةقاعدکه  شود میمشاهده . اقامه کرده باشد مگر اینکه دعوای تقابلی بابت مهر کند؛صادر  بابت مهر

 .کند می هم خودنمایی اجرا ةمرحل درحتی  یادشده

                                                                                                                                                       
به اعالم  سخ به اساتناد  حکم دادگاه ، باشد محرز خیار دادگاه هر دو نظره تدلیس و غبن خواسته شود و ب خیار استناد

مقاررات مااهوی    نظار  از .حالات ساوم  . کناد  می غبن قرار رد دعوا صادر خیار و نسبت به  سخ با لیس صادرخیار تد

 پس از ،بنابراین .هم مانند حالت دوم است حالتاین . شده ممکن است مطر اسباب  اجابت خواسته به استناد یکی از

قرار رد یا عدم استماع  سب  دیگر دربارةو خواهان صادر  ةاسباب، حکم ماهوی به پذیرو خواست رسیدگی به یکی از

 1399 ا  00071 ةکالس ةپروند در. شود می عم  دیده با وجود این ضوابط علمی گاه خالح آن در. شود می صادر ادعو

دادگاه به جهات عادم طار      کرد و مطر سب  برای  سخ قرارداد  دادگاه عمومی حقوقی کنگاور، خواهان دو 3 ةشعب

 از یا   با این استدالل که اگر هر ،کرد سب  صادر دو هر در را ی خواهاناطر  دعوا قرار رد دعو مقررات قانونی در

 .جهاتی که بیان شد قاب  نقد است همةی به أاین ر. شود می از دیگری ر   نیاز شوداین خیارات اعمال 
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دعاوا   ةاقاما اصا   » .م.د.آ.ق 2ة ماد حقوقدانان از برداشت بیشتر ،مستندات قانونی قاعده ةدربار

. (451: 1393شامس   ؛211: 1381 د تاری  متین) است نفعی خواهان ضرورت ذی و «نف  توسط ذی

 آن اساتخراج  ازنیاز  « خواساته  قلمارو  درمحدود بودن رسایدگی دادگااه   »ة قاعد دقت بیشترا ب اما

خواساته یاا    رسیدگی به مساائلی کاه ماورد    محاکم را از همة «هیچ دادگاهی» زیرا عبارت .شود می

الزام خواهان باه درج خواساته   » .م.د.آ.ق 51ة ماد 3 بند. درخواست واق  نشده ممنوع ساخته است

به ، سوی دیگر از. است خواستهبه  محدودآن رسیدگی دادگاه  پیرو و کرده مقرر را «واستدادخ در

تحصای    اختیاار  تنها محدود به موضوع خواسته است بلکاه  نه دادگاهرسیدگی برخی استادان،  نظر

البتاه اقادامات   . کند می اصحاب دعوا رسیدگی ةشد هئارادالی   ةمحدود  قط در هم ندارد و دلی  را

الساان  و  ا تخاارجهرمی ) یابی است نه کشف دلی  اقدامی برای حقیقت .م.د.آ.ق 199ة ماد زمینة در

1396 :88). 

دادرسی مختلف مراح   قاعده در های دیگر چهره 426 ةماد 2 و 1 بندهای و .م.د.آ.ق 349ة ماد

 .م.د.آ.ق 2ة مااد حکمای مشاابه    در( 2006قب  از اصالحات  5 ةماد)  رانسه .م.د.آ.ق 5ة ماد. است

چیازی کاه    ماورد  تنهاا در  آنچه که خواساته شاده و   همة ةدرباردادر  باید : »دارد می ایران مقرر

حکام باه    راملای   .م.د.اصاول آ  10اا 1 بند در .(80: 1391محسنی ) «.الم نظر کنداع خواسته شده

 تواناد  نمای  دادگاه. شود می رسیدگی با طر  دعوای خواهان آغاز: »شده است گر جلوه شکلی دیگر

 .(96: 1392 محسنی وغمامی ) «.کند آغاز راساً رسیدگی را

رو  و ا    تاوان گفات   مای  خواساته  قلمرو رسیدگی دادگاه در بودن محدود ةقاعدتعریف  در

 دادر  طر ای  بای   اص و .،م.د.آ.ق 426 ةماد 2 و 1 ندهایب ،349 و 51ة ماد 3 ، بند2 موادمشترک 

 در( 1تقاب  دعوای اصلی یا خواهان) نف  است که ذیای  تهبه خواس محدوددادگاه حقوقی سیدگی ر

 درباه ورود   مکلاف  یا مجازگذار دادگاه را  مواردی که قانون در مگر ؛آورده استخود  دادخواست

 بادون  ،اساتثنائی  خوانده به طاور گاهی دادگاه به دعاوی  یعنی .خواسته کرده باشد مسائ  خارج از

 استثنایی بار  وآمده است  .م.د.آ.ق 142 ةماد در موضوعاین  که کند می رسیدگی واست تقاب ،دادخ

کاه توجاه    دیگار  ةنکت .(469: 1393 شمس) است برای رسیدگی اص  ضرورت تقدیم دادخواست

                                                                                                                                                       
1. counter claim 
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از ماوارد دادگااه باه     بسایاری  در این است کاه ضرورت دارد  یادشده ةقاعدکنار رعایت  به آن در

 حقاوق مااهوی کاه هادح آیاین دادرسای اسات       تضمین اجرای برای  بیعت خواسته واقتضای ط

 رعیاات  » جزءِ اما ،خواسته نیست کند که داخ  در می به موضوعاتی رسیدگی( 39: 1393نهرینی )

ایان   . اماا، آورد می حکم خود ةموجّهاسباب  در بسا آن موضوعات را چه ست وا« خواستهمرتبط با 

«  رعیاات مارتبط  » زیارا ایان   .ه نیسات ستحدود خوا رسیدگی در ةقاعد وجه تخلف از هیچ اقدام به

 تخلاف از  باه اساتناد خیاار     سخرسیدگی به دعوای  مث  آنکه در .قلمرو خواسته هستند داخ  در

 موضاوع ماواد   ةقااهر  ةقورا مصداق  آن اما ند،ک میخوانده رسیدگی  د اعمورد  ةقاهر ةقوّبه  شر 

 اا  157 :1394 نهرینای ) شناساد  یم دعوای  سخ خواهان را موجه و 1شناسد نمی .م.ق 229 و 227

قاب  د   مان  از ایفای تعهد خواناده شاده    خارجی و غیر ةحادثیا اینکه با استدالل به اینکه ( 166

دادگاه به همان ی أربوده و رسیدگی و «  سخ» خواسته ،در واق . کند می دعوای  سخ خواهان را رد

کاه در   اسات بارای خواناده   « قاهره ةقودم وجود یا ع» موضوع مرتبط با آن است. اما،تعل  گر ته 

اینکاه   مثال دیگر .کند نمی مصداق پیدا خوانده از سوی« تخلف از شر » قاهره ةقوصورت وجود 

 دهد می خواهان را مورد رسیدگی قرار ةاولیموضوع ایفای تعهد  وجه التزام دادگاه ةمطالبدعوای  در

 :1398خاکبااز  ) کناد  می بطالنرا محکوم به  او ایدعو خواهان ابتدایی به استناد عدم ایفای تعهد و

 اسات.  دادگاه به همان تعل  گر تاه ی أربوده و رسیدگی و « وجه التزام ةمطالب» خواسته .(95 ا 45

خواناده اسات کاه ماورد      برابر در« ایفای تعهد اولیه و معاوضی خواهان» موضوع مرتبط با آن اما،

وجاه التازام باه     طرح خواهان دم ایفای این تعهد ازد اع خوانده واق  شده است که در صورت ع

 اسات.  خواساته باوده   ةمحدود، رسیدگی دادگاه در یادشده مثال دو هر در. گیرد نمی خواهان تعل 

در ورود  اوآن وارد شده است و اقادام    رعیات مرتبط با دربرای تضمین حقوق ماهوی قاضی  اما،

 .است دادرسی این مسائ  منطب  با موازین به

                                                                                                                                                       
کار  کام  دادنامه و گردو ةبرای مشاهد) تهران 1حقوقی  اول دادگاه ةصادره از شعب 31/06/1373ا   387 ةشمار ةدادنام. 1

 .(48 ا 44: 1399خاکباز ؛ 77: 1374 و همکاران اجتهادی ←آن 
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 1طرفی دادرس بیاصل  با محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته ةقاعدارتباط 

، گفتاار،  اندیشاه  بایاد در یا  انساان وارساته     در مقاام  قاضای  ،طر ای دادر   اص  بیموج  ه ب

دادرسای  باه    قاط طر ین  ترین گرایش قلبی به یکی از بدون کوچ  کلی خود وی ئجزتصمیمات 

 در قاانونی  ةریشا عالوه بر  ،اص  یادشده. سازد وننقاصمیم خود را متکی به ت و  کر کند 2منصفانه

جملاه   از؛  قه امامیه اسات  در دارای مبانی قوی دادرسی ،حقوق خارجی و .م.د.آ.ق 92 و 91 مواد

از عادالت   قاضیجایی که حتی دشمن  تا 3شدهسفارو  راوان  قاضیطر ی  روایات به بی آنکه در

منا    یا اینکه قاضی از تلقین دلی  به یکی از اصاحاب دعاوا  ( 329: 1418حانی سب) امید نشوداو نا

طر ای دادر    مستندات دیگاری بارای بای    توان می همچنین. طر ی او حفظ شود تا بی 4شده است

 رسایدگی  محدود بودن ةقاعدطر ی دادر  ارتبا  تنگاتنگ با  اص  بی اکنون باید بدانیم 5.پیدا کرد

ه خواسات  موضوعات خارج ازقانونی به اگر دادگاه بدون سب   توضیح آنکه .ارددادگاه به خواسته د

یکای از  از باه ناوعی    طر ای دادر  حرکات کارده و    خالح اص  بی کند، صادری أررسیدگی و 

                                                                                                                                                       
1. neutrality of judge 

اکتبر سال  2بود که در  1998نیز یکی از اصول قانون حقوق بشر سال  (The right to fair trial) اص  دادرسی منصفانه. 2

 :آمدبه اجرا در 2000
the human rights act 1998 came into force As of 2 october 2000. (Stephen M Gerlis 2001: p. 4) 

اصاحاب   کسی که در مقاام یکای از  میهمانی  پذیر تن ةاداماز  )ع(است که حضرت علیاین این باب در روایات  یکی از. 3

یا اینکه قاضی نباید صدای خود را بر یکای  ( 56: 1418ی طباطبای) دعوا پیش او شکایتی آورده بود خودداری  رمودند

روایت است که  .(8: 1423اردبیلی  موسوی) طرح دیگر تا آن حد باال نبرده است ای باال ببرد که بر ن به اندازهااز خصم

دیادم  : »و باه ایشاان  رماود    کارد پس از مادتی او را برکناار    .حضرت امیر متصدی منص  قضا کرد ابو اسود دُئِلی را

 .(187 ا 186: 1394 بهرامی ) «.صدایت از صدای صاح  دعوا باالتراست

 باه طار ین منا  شاده اسات       «تلقین دلیا  » ها قاضی از موج  آنه مناب   قهی روایات معتبری وجود دارد که ب در مثالً. 4

طر ای دادر    اص  بی های  کری و ممنوعیت تلقین دلی  یکی از پایه( 75: 1410 شهید ثانی ؛124: 1429بروجردی )

محادود   ةاصلی قاعاد  ةمتن اصلی اثبات خواهد شد، پای که در همان طور ،طر ی دادر   قه امامیه است و اص  بی در

 .بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته است

یاا  و خاود مادعی   ( 85: 1410 شاهید ثاانی  ) علیاه را ساوگند دهاد    مادعی  ،بدون تقاضای مدعی ،تواند خود مین قاضی. 5

ممنوع ساختن قاضی (. 205: 1415انصاری ) تواند طرح مقاب  را قسم دهد نمی علیه بدون تقاضا از طرح حاکم مدعی

 ،طر ای دادر   طر ی دادر  اسات و اصا  بای    اص  بی جهت از سوگند طرح دعوا بدون تقاضای مدعی حرکت در

 .ن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته استبود محدود ةاساسی قاعد ةمتن اصلی اثبات خواهد شد، پای که در چنان
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نقض کارده و ساسس    طر ی را با این اقدام خود ابتدا اص  بی و کرده است جانبداریاصحاب دعوا 

طر ای ابتادا ماان  از     بنابراین اص  بی .گیری کرده است و تصمیمحدود خواسته رسیدگی  خارج از

البته باید توجاه  . کند می و سسس قلمرو رسیدگی دادگاه را محدود به خواسته شود میچنین اقدامی 

اصا    خواهان الزامااً باه مفهاوم خاروج از     ةخواستبه موضوعات خارج از  داشت رسیدگی دادگاه

موردی دربارة در اینجا  . امادقتی دادگاه باشد است ناشی از بیچون ممکن  .طر ی دادر  نیست بی

طار ین باه خاارج خواساته      جانبداری یکی از ه سب شود که دادگاه با توجه و دقت و ب می بحث

 .طر ی دادر  است ورود پیدا کرده که مورد اخیر مصداق بارز نقض اص  بی

 قلمرو خواسته در محدود بودن رسیدگی دادگاه ةقاعد ضمانت اجرای تخلف از

 آن اسات  «یضامانت اجارا  » اخالقای  هایدستور آن از وجه تمیز و حقوقی ةقاعدیکی از اوصاح 

بساته   ،هم اضمانت اجراه .(25: 1394 باریکلو ؛83: 1383لنگرودی  جعفری ؛51: 1390 پژوه دانش)

آیینای و انتظاامی    ةدست از قاعده به دو تخلف .(56: 1381 کاتوزیان) ندا به اختالح موارد، متفاوت

 شوند. میبررسی در ادامه که هستند و هر ی  دارای ضمانت اجرا  شوند میتقسیم 

 خارج خواسته و ضمانت اجرای آنبه ی أرصدور  تخلف آیینی در

 :است آیینی نقض قاعده شام  موارد زیر بعاتت

 نفع ذی از سویدادرسی  ةاعاددرخواست 

آن  2 خواسته تاب  بناد  حکم بیش از و .م.د.آ.ق 426 ةدما 1 خواسته مشمول بند خارج از حکم در

از ایان جهات    عنوان خواسته دارد و از «موضوعی خروج تخصصی و» به در بند اول محکوم. است

اشاتباه تحویا     باه  اما است،رسمی  آنکه خواسته الزام به تنظیم سند مانند .دادرسی است ةاعادقاب  

موضاوع  » از ثرأمتا « موضاوع حکام  » حقوقادانان  یکای از  ة رماود به . استی آمده أر مبی  هم در

موضاوع  » از« موضوع حکم» خارج خواسته حکم در صدور با 426ة ماد 1 بند در است و« خواسته

صاادره  ی أربند دوم در جایی است که  .(294: 1388بهرامی ) متفاوت شده است« یا خواسته ادعو

 خواساته  ماوردی کاه   درماثالً   ؛اهان اسات تقاضای خو بیش از اما ،موضوع خواسته صادر شده در

تعیین شده است، دادگاه بدون جهت توسط خواهان صدمیلیون تومان وجه نقد به طور قاط   ةمطالب
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ماثالً صدوبیسات میلیاون     به بیش ازآن .م.د.آ.ق 98 ةمادخواهان و    ةخواستا زایش  قانونی نظیر

عالوه حکم خارج از خواسته قاب   هب تدادرسی محق  شده اس ةاعادجهت  ،داده باشدحکم  تومان

زیارا چناین حکمای باا      .است با حکم بَیِّنِ قانونی أردادرسی به جهت مخالفت  ةاعاددرخواست 

 ةاعااد و باه ایان دلیا  قابا      مخالفت دارد  .م.د.آ.ق 51 ةماد 3 بند و 2 ةماد قانون امری مندرج در

 .دادرسی است

 عنف ایجاد حق درخواست تجدیدنظر برای ذی

 باشاد  آرای قاب  تجدیادنظر  از .م.د.آ.ق 333تا  331 و   مواد از ی  سو ی صادره از دادگاهأاگر ر

آن  از .م.د.آ.ق 348 ةمااد  اها  تاوان باه اساتناد بناد     مای  ،باشاد خواساته   خارج از سوی دیگر از و

 ت وآن مخالف با موازین قاانونی اسا   خواسته یا خارج از بیش ازی أر زیرا. تجدیدنظرخواهی کرد

شاکلی   اماری و  ةیی قاعدأرچنین . است 348 ةمادبند ها  در« خالح قانون» عام عنوان مصداقی از

 به این جهات قابا  تجدیادنظر    کند و می خواسته را نقض محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو

ای از ماواردی   نموناه  اساتان تهاران   دنظریدادگاه تجد 6 ةشعب 28/09/1391 ا  1144 ةدادنام. است

ایان   در. اسات ده شا خواسته نقض  حکم در خارج از دادگاه نخستین به دلی  صدوری أراست که 

 «عدم ایفاای تعهاد قارارداد    الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از» اولیه ةخواستپرونده  وق 

الزام خوانده به ر   نواقص موجود در » به خود را ةخواستاول دادرسی  ةجلس خواهان در اما ؛بوده

اولیاه   ةخواستبه همان خواسته  بدون توجه به این تغییردادگاه نخستین  است. داده تغییر «ساختمان

جهات اصادار رأی    و کارده  نقض رای أربه این جهت  دادگاه تجدیدنظر کرده است و صادری أر

 متفااوت از ی أربایاد توجاه داشات     1.مورد خواسته پرونده را به دادگاه نخستین برگردانده اسات 

                                                                                                                                                       
مرجا    یمادن  یدادرسا  نیای مطاب  مقررات قانون آ نکهیبا توجه به ا: »... خوانیم می تجدیدنظر ةدادنام هایی از در قسمت. 1

  کاه مطااب   یا خواساته  ایا شده در دادخواست  نییتع ةخواست ةدر محدود میو اتخاذ تصم یدگیمکلف به رس یدگیرس

 یمبن ا تهیرییتغ ةخواستبه  یو از آنجا که مرج  بدو باشد یم ا تهی رییتغ یقانون مذکور در موعد قانون 98 ةمقررات ماد

به استناد بند هاا و   نینکرده، بنابرا میتصم اتخاذ یتعهدات قرارداد یفایبر الزام خوانده به ر   نواقص و ساختمان و ا

 یو پرونده جهت اصادار رأ  دهینقض گرد خواسته دنظریتجد ةامشده دادنادیقانون  358 ةو صدر ماد 348 ةماد ةتبصر

دادگااه   6 ةشاعب  و مستشاار  سیرئا . اسات  یقطعا  یرأ نیا ا .شاود  یاعاده م یبه مرج  محترم بدو ادعو ةمورد خواست

 (.131ا  129: 1399 خاکباز) «.استان تهران دنظریتجد
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 ةخواسات  رض اول وقتی است که دادگاه بادوی بایش از   . سته در دو  رض قاب  بررسی استخوا

 خواساته نقاض   قسمت بیش از را دری أراین  رض دادگاه تجدیدنظر  در. داده استی أرخواهان 

مُت یَقَّن از خواسته رسیدگی کرده و نیااز باه ارساال مجادد باه       قدرِ چون دادگاه نخستین در .کند می

 ةخواسات   رض دوم حالتی است که دادگااه نخساتین باه عناوانی متفااوت از     . دوی نیستدادگاه ب

در این  ارض،   .نداده است او را مورد رسیدگی قرار ةخواستخواهان رسیدگی کرده و گویا اساساً 

این دادنامه هماان  . گردد بعد از نقض حکم، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین برمی

 .داده شد مشمول  رض دوم بوده استطور که توضیح 

 نفع خواهی برای ذی فرجامایجاد حق 

 بررسی تقاضای  رجاام متقاضای از   .م.د.آ.ق 371ة ماد 3 در بند عالی کشور وظایف دیوان یکی از

محدود بودن رسایدگی دادگااه   »ة قاعد اصولاین  یکی از. دادرسی است ةآمرجهت رعایت اصول 

ی دادگااه  أر دیوان عالی کشاور  30/08/1374ا  30 اصراریی أر در مثالً .است «خواسته قلمرو در

مطالعاات دیاوان عاالی     د تار ) خارج خواسته نقض شده است کم درح دلی  صدور به تجدیدنظر

ی أر شده اسات کاه اگار    هم مقرر .م.د.آ.ق 403ة مادقسمت پایانی  در .(570ا  569: 1376کشور 

 .دشو می «نقضِ بالارجاع» شده باشد خواسته صادر دادگاه خارج از

 خواسته خارج از دری أر ةصادرکنندتخلف انتظامی قاضی 

اول  ةجلسا تاا پایاان    .م.د.آ.ق 98 ةمااد خاود را و ا     ةخواسات اهان قاضی با علم به اینکه خو اگر

ازخواهاان  باه ناوعی    ،دهاد ی أرنداده، باه موضاوعات خاارج خواساته      دادرسی ا زایش یا تغییر

تخلاف  مرتکا   ر تاار قضاات    قاانون نظاارت بار    17ة ماد 4 و طب  بند کرده ةطر  جانبداری ی 

دیگار ایان    ةچهار . شاده اسات .   1«انجام وظایف قضاایی  طر ی در خروج از بی» انتظامی با عنوان

دادگااه   اگار  ماثالً  .اوسات  ةناحیطر  دعوای تقاب  از نف  خوانده بدون   خروج در صدور حکم به

شارایطی کاه    در ،ده باشدرا منو  به ایفای تعهد معاوضی خواهان کرالزام خوانده به ایفای تعهدی 

 دکتارین  طبا  . شاود  مای  خواسته تلقای  خارج ازبه ن دعوای تقاب  اقامه نکرده باشد، حکم خواها

                                                                                                                                                       
1. neutrality of judge 
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تاوان بارای اجارای حقاوق      نمی اما 3.است طرح دیگر ض ایفای تعهدمعوَّ 2اتعلت تعهد 1ضوَعِ

حکام   صادور  ازدادگاه ممنوعیت  براص  زیرا  .تنادیده گر دادرسی مدنی را  ةآمر ماهوی قواعد

 در. تعهدات معاوضای باشاند   ةزمر خارج خواسته در این موارد حتی اگر ؛خارج خواسته است در

 4.حقوقی دادگستری هم شایان توجه است ةادارمشورتی از  ةنظری زمینهاین 

                                                                                                                                                       
1. doctrin of consideration 

 توا   ساده یکی از ارکان قرارداد است که در صورت  قدان آن قرارداد ی  (consideration) عِوَض ال نیز ق کامنحقو در

(agreement) قارارداد معتبار    به ،قبول و غیره ا نظیر ایجاب ،و با عِوَض و سایر ارکان دیگر است(contract valid )

 Monahan & Carr-Gregg) رسامی نیااز باه عاوض ندارناد      البته قراردادهای .(Hunt 1934: 159) دشو میتبدی  

2001: 21). 

 (.218: 1340 امامی ؛123: 1389زاده  قاسم) نیز یاد شده است« علت تعهد» از عنوان جهت تعهد به. 2

 عاادالت معاوضاای ةهااای قااوی کااه بااه تعهاادات معااوض طاار ین در تعهاادات معاوضاای توجااه دارد نظریاا از دیاادگاه. 3

(commutative justice  یاinteractive justice) است (Wright 2000: 1860).      عادالت معاوضای قسایم منطقای

عدالت معاوضای   ،عم  آمدهه حقوق ب ة لسف هایی که در تعریف جدا از .(piketty 2014: 197) عدالت توزیعی است

کاه   قتضاای ایان را دارد  حقوق قراردادی طر ین عقد معاوضای ا  ةرعایت موازن» ین معناست کهددیدگاه کاربردی ب از

هرگااه   گویناد و  مای  قراردادیکه به آن عدالت معاوضی یا کند هم برابری  با ترازو ةکف مانند دو حقوق طر ین قرارداد

 (.94: 1396خاکباز ) «.اصول حقوقی جبران گردد قانون و ةوسیله این تعادل مخدوو گردد باید ب

قرارداد طر ین انجام تعهاداتی نسابت باه     هرگاه در :الؤس: »شر  است یندحقوقی دادگستری ب ةپرسش و پاسخ از ادار. 4

طر ین دادخواست الزام به انجاام تعهادات طارح مقابا  را بخواهاد و       چنانچه یکی از ،دیگر را توا   کرده باشند ی 

آیاا دعاوای    ،خواهان تعهدو را انجام تا خوانده نیاز تعهادو را انجاام دهاد    : خویش اظهار بدارد د اع از خوانده در

صورتی که انجام تعهد ی  طارح قارارداد در قباال انجاام      در: خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟ پاسخ

خودِ خوانده از انجام تعهادات  رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات  بهکه  طرح دیگر باشد و دادگاه احراز نماید

زام خوانده به انجام تعهد در قباال ایفاای تعهادات از ساوی خواهاان      صدور حکم بر ال ،متقاب  خودداری نموده است

 (.www.dadavar.ir 26/10/1397: گیاری  سایت دادآور، تاریخ بهاره )« .بالمان  است و نیاز به دادخواست تقاب  ندارد

آمادگی خواهاان بارای اجارای    » ن مشروعیت بخشیده استباید توجه داشت آنچه در این نظریه به الزام متقاب  خواها

صورتی که خوانده تعهدو را انجام دهد من هام تعهاد    کند در می یعنی خود خواهان در دادگاه اقرار ؛ستا «تعهدات

حتمااً   ،گو یاا اختال ای باا خواناده داشات     و خواهان بر سر این موضوع گفت ولی اگر .دهم می معاوضی خود را انجام

 .خواسته خوانده باید دعوای تقاب  اقامه کند محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو ةقاعد سو با هم

http://www.dadavar.ir/
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 هخواست قلمرو محدود بودن رسیدگی دادگاه در ةقاعداستثنائات 

؛ 433: 1316 مامقاانی ؛ 474: 1417 مراغای ) اردد اساتثنا حکم عاام   است که هر مشهور این عبارت

 اسات کاه   ماواردی قاعاده   اساتثنائات . دارداساتثنائاتی   نیاز  یادشده ةقاعد .(500: 1411 نیامازندر

ته به مسائ  خارج خواس خود را حکم رسیدگی و صدور ف دانسته اختیاردادگاه را مکلَّ گذار قانون

 یاساتثنا  آیاد.  ی است که در ادامه مای استثنائات شام  موارد. به دلی  رعایت مصلحتی توسعه دهد

ة مااد  به تجاویز  ،غیره مهریه و مانند ،هخواستدعوای طالق به مسائ  خارجِ  دادگاه خانواده در :اول

: 1395 و همکااران  خالقیان) است کلیبرخالح اص  که این موضوع  کند می رسیدگی .خ. .ق 29

 از توان حتی بعاد  آن متفرعات دعوا را می ةتبصر و .م.د.آ.ق 515ة مادموج  ه ب :دوم یاستثنا .(53

هاا   باه آن  دادگاه بایاد  مستق  مطالبه کرد و ةخواست و اول دادرسی و بدون طر  دادخواست ةجلس

قاانون   الک تجااری تااب   اما « جرهأمسات عاین   ةتخلی»ة خواستدعوا به  در :سوم یاستثنا. حکم دهد

 28 و 27 و 15حکام تخلیاه باه تجاویز ماواد       دادگاه ضمن صدور 1356 جرأمست و روابط موجر

 ةچهر این نیز. دهد می را مورد حکم قرار «تجارت پیشه یا ح  کس  یا» موضوع 1356. م.و.م.ر.ق

بارای   1دعوای مسئولیت مادنی  در :چهارمی استثنا. حکم به خارج خواسته است صدور دیگری از

 تواناد  می دادگاه 1339 مصوب .م.م.ق 10 و 3 و   مواد 2دیده به حالت ساب  داندن وض  زیانبرگر

 ران زیاان را باه آن شایوه در   خواهاان جبا   حتای اگار  ، بیااورد  خاود  حکم درجبران زیان را  ةشیو

دعوای مسئولیت مدنی این امکاان را   بودن حکم دادگاه درسیسی أت. نکرده باشد تقاضا دادخواست

درج در  و چاون الازام باه عاذرخواهی     ،خواهاان  ةخواستکه بتواند به مسائلی خارج  دهد یم به او

دیده  زیان ةر ت واق  دست دادگاه برای بازگرداندن عدالت ازدست در و دهدی أر ،امثال آن جراید و

اسقا  کلای حا    . است ح  دادخواه کردن محدود نةیدر زم نیتوا   طر  :پنجم یاستثنا. است باز

تواند  می در مواردی اشخاص  توا  . امانیست ثرؤم .م.ق 959 ةمااداهی به جهت مخالفت با دادخو

 شاده محادود   رسیدگی دادگاه هم به موارد ساقط قلمروآن  پیرو وکند  ساقط یا دمحدو این ح  را

 :دادخواهی را در سه مورد بررسی کرد  توان زوال ح کلی، می طور به. دشو می

                                                                                                                                                       
1. tort: extra contractual obligations 

2. restitutio in integrum (Rafiei 1394: p. 963). 
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  زوال حا  شر باا  ،مشتری استحقاق ازآگاهی  باا ، یباا مث  ،طر ین ی ازیک برخی موارد در. 1

 و ینظاام عمااوم   ه دلیا  مخالفات باا   چنین توا قی باا . دهد می  یجاه  را  ر مشتری دادخاواهی،

 دانساته اساقا    قابا  ح  مادنی   ی  دادخواهی حتی اگر .(223: 1389 انیکاتوز) باط  است قالاخ

 .(513: 1417 مراغای ) نیساات  صحیح و است « جیَم ل  اساقا  ماا» رض  نیا در آناساقا   ،شود

 .(41: 1396شاهی  ایران) معناست بی ماند و می بدون ضمانت اجرا  ح گر،یسوی د از

باه دو شاک     محادودیت  نیا ا. شود می محدود  دادخاواهی  ح طر ین  با توا  موردی که. 2

 تااریخ بیا ،   ساال از  دو ماثالً  ،زمانی خاص ةباز  ی در شر  شودکه  ییجا (الف: شود می مطر 

  یا  ای حقوق را  قاط در  پاره جرایا وقتی مقنن. شته باشددا وجوددادخواهی برای طر ین  امکان

پس  .توان حقی را برای دارنده در نظر گر ت نمی گریبا انقضای مدت، د ،داند زمانی ممکن می ةباز

 هام  آن مادت از  همچناین بعاد  . دهند ود خود قرارعق یتی را دردتوانند چنین محدو می طر ین نیز

 رسایدگی دادگااه محادود    باه دنباال آن قلمارو    هام  امکان دادخواهی برای متضرر وجود ندارد و

عالوه  ،شرو این . است تیمسئول ةمحدودکننددر قراردادها شرو   جیز جمله شرو  راا. دشو می

شرو  آنچه مسلم  نیدر اثر ا رایز کنند. یممحدود  زیح  اقامة دعوا را ن بر محدود کردن مسئولیت،

مارور  . رو خواهد شاد  هروب یبا مان  جدّ یاز دعاو یدر طر  برخ هیعل مشرو  کهاست  نیاست ا

باه آن   تواناد  مای  آن خواناده  لةیوسا   است که به تیمسئول یزمان دیتحد در یشر  قانون نیززمان 

 مدت شانیقراردادها در توانند یم نیاسا ، طر  نیبر ا. کند نظر استناد به آن صرح یا از کند استناد

 کاه قاعادة عاام مارور     ،رانیا ینظام حقوق در گرید یاز سو. کاهش دهند ای شیرا ا زا مرور زمان

مادت   ثیا خاود را از ح  تیدر قارارداد مسائول   یبا درج شرط توانند یم نیطر  ،زمان وجود ندارد

 ،صخاا  یبابات سابب   دادخاواهی از   ح ردنمحدود ک هگا (ب .(61: 1397هوشمند ) محدود کنند

پذیر ته  به سب  عی  طر  دعاوای  ساخ ،باشدعی   مث  اسقا  ح   سخ خریداربه استناد خیار

 (.م.ق 436مادة ) پشتوانة قانونی دارد کیفیت نیدادخواهی با ا  زوال ح به بیان دیگر 1.نیست

                                                                                                                                                       
یا  رابطاه خااص    ق.م که بموج  آن اسقا  ح  استیفا درامورمادنی در 959. این مورد طب  مفهوم مخالف وصف ماده1

وجزیی را ممکن می داند، می توان اسقا  ح  دادخواهی درموردی خاص را پذیر ت مثا  اساقا  حا  دادخاواهی     

 اعالم  سخ عقد به استنادخیارعی  . 
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 مانناد  ؛کنناد  را از خود سل  مای  مراج  دادگستری در اقامة دعوا  ح که طر ین  قط جایی. 3

 طر ین بارای دادخواهی را  ح گرید بار تواند می مشترک هماان ارادة البته. داوری صالحیتشر  

داوری دانساته  باه زوال   رجا طر ین من تراضی .م.د.آ.ق 481ة ماد 1 بناد دربرای همین . ممکن کند

 تحدیاد شار    وریپاذ  بار راملاای  دادرسی مدنی   ینیآ 10 اص  5 بند بخشی از مفاد. شده است

دارند در هر زماانی باا ارادة خاود باه موجا         طر ین ح: »کند می که بیان داردت اللددادخواهی 

آن را  ایدهند  انیبخشی از دادرسی پا ام یدوستانه به تما  توا  اایو  ،موا قات و،ریانصاراح، پاذ

باه    شایء متعلا   مانناد  سات کاه دعااوا ا انیا گذار پژوهشگران و قانون کردیرو .«... کنند اصال 

ابتکاار و اختیاار    بااب  توانناد از حاب دعاوا مایاص و( 98: 1392محسنی و  غمامی) طر ین است

زوال دعاوای آن تصامیم    اایکنناد و در بقاا  مدر شروع دادرسی مدنی کیفیت آن را معلاو شیخو

 کنناادةمحدودشاارو   ،سپاا(. American Law Institute UNIDROIT 2004: 29-30) بگیرنااد

ئات اساتثنا  تفسایر  در توجاه داشات   باید. است  راملی .م.د.آ.ق 10 اص  5 با بند سو دادخواهی هم

 .را به سایر موارد مشابه توسعه داد به کم  قیا  آننباید  و دکرمُتیَقَّن اکتفا  باید به ق درِ وق 

 یجهنت

توانند در چارچوب خواساته باه    می صر اً مراح  و مقاط  دادرسی همة در حقوقیعمومی محاکم 

 2 و 1 ، بندهای349 و 51 ةماد 4 و 3 بند ،2 ةماد از اص  کهاین . کنند صادری أردعوا رسیدگی و 

محادود  »ة قاعاد اصا  یاا   شود  استخراج می دیوان عالی کشور اصراریآرای  و .،م.د.آ.ق 426 ةماد

رسایدگی   ةقاعد تخلف از ضمانت اجرای .شود نامیده می «خواسته بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو

 تخلاف آیینای دادگااه   ( الاف : است حدود خواسته شام  دو نوع تخلف آیینی و انتظامی دادگاه در

 احکاام خاارج از   دادرسی از ةاعاد درخواست و ،خواهی رجام،  خواهیتجدیدنظرح   سب  ایجاد

 آرای اصداری خارج خواساته ین معناست که دب انتظامیتخلف  (ب؛ دشو می نف  برای ذی خواسته

موجا  تخلاف انتظاامی بارای      طار ین  یکی از از جانبداری نیت قاضی در صورت وجود سوء در

 گفات بایاد   پیارو ایان قاعاده   . رود باه شامار مای    طر ی دادر  بی زیرا نقض اص  .دادر  است

حکام  باه   دادگااه کاه  ماواردی اسات    خواساته  دادگاه به خاارجِ رسیدگی  ةقاعد قانونی استثنائات

 تفسایر  کاه در  کندی صادر أخواسته رسیدگی و ر باید به مسائ  خارج از و به مصلحتی گذار قانون
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دادگاه خانواده به دعوای طالق  در (الف: است زیر شام  موارد و به قدرِ مُت یَقَّن اکتفا کرد ها باید آن

الازام قاضای باه     (ب؛ کناد  مای  رسیدگی .خ. .ق 29 ةماد به تجویزمهریه  و چون جهیزیه یمسائل

مساتقلی مطار     ةخواسات  نف  طرح ذی در بین دادرسی و بدون آنکه از متفرعات دعوارسیدگی به 

حکام باه    صدور (ج؛ استثنائات است ازیکی دیگر  .م.د.آ.ق 515 ةماد 1 ةتبصر شده باشد به استناد

دادگااه   اختیاار  (د؛ 1356. م.و.م.ر.ق 28 و 27 و 15 و   ماواد  دعوای تخلیه پیشه در ح  کس  یا

کااردن حاا   محاادود (ه؛ 1339 مصااوب .م.م.ق 10 و 3 مااواد در جبااران زیااان ةساایس شاایوأت در

 .استثنائات است رسیدگی نیز از دیگر تب  آن محدود شدن اختیار دادگاه در دادخواهی و به
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عماومی  ت ئا هی یماذاکرات و آرا (. 1376) مطالعات و تحقیقات دیوان عاالی کشاور   پژوهشگران د تر
 .مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور د تر، تهران، 1374سال ، عالی کشور  دیوان

 .گنج دانش، ، تهرانعمومی علم حقوق ةمقدم(. 1383) لنگرودی، محمدجعفر جعفری

 .میزان، ، تهراننظم حقوقی کنونی قانون آیین دادرسی مدنی در(. 1397) عبا  حیاتی، علی

 .1، ج مجد، تهران موازنه، ةقاعد الت معاوضی وعد(. 1396) خاکباز، محمد

 .مجد، تهران، عملی در وجه التزام ةرسال(. 1398اااااااااااااا )

، تهاران ، هاا  تحلیا  آن  گزیاده آرا و : آرای قضاایی  ةآینا  عدالت و انصاح در(. 1399اااااااااااااا )

 .1، ج جنگ 

 .سبز نوین ةاندیش، ، تهرانصالحیت دادگاه خانوادهبررسی (. 1395) نوری محمدی؛ الهه جواد؛ امید خالقیان،

 .سمت، ، تهرانعلم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالم ةمقدم(. 1390) پژوه، مصطفی دانش

 اماام  ةسسا ؤم، قام ، الغ رآء االسالمیه الشریعه  ی الشهاده و القضاء نظام. (ق 1418) جعفر سید سبحانی،

 .1 ج، (ع)صادق
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 .1 ج، دراک، تهران، مدنی دادرسی آیین ةپیشر ت ةدور. (1393) عبداهلل شمس،

محماد  : ، محقا  ریاض المسائ   ی تحقی  االحکام بالدالئ (. ق 1418) علی بن محمد طباطبایی، سید

 .15 ج ،آل البیت، قم ، همکارانمند و  بهره

، محماد کالنتار، قام    سید :، شار الروضه البهیه  ی شر  اللمعه الدمشقیه(. ق 1410) الدین عاملی، زین

 .3 ج ،داوری

 .انتشار، ، تهرانآیین دادرسی مدنی  راملی(. 1392) محسنی غمامی، مجید؛ حسن

 .دادگستر، تهران ،تعهدات و قراردادها اصولِ(. 1389) مرتضی سیدزاده،  قاسم

 .انتشار، تهران، حقوق علم ةمقدم(. 1381) ناصر کاتوزیان،

 .4ج  ،انتشار، تهران، ینعقود مع(. 1389) اااااااااااااا

 ،الکتاب االساالمی  دار، مهدی رجایی، قم سید: محق ، الرسائ  الفقهیه(. ق 1411) مازندرانی، اسماعی 

 .1 ج

 .3 ج، مجم  الذخائر االسالمیه، قم، غایه اآلمال  ی شر  المکاس (. ق 1316) مامقانی، محمدحسن

دره و نقای   محمود طااق : مقابله ، تصحیح وزرگانیبا آیین دادرسی مدنی و(. 1381) د تری، احمد متین

 .مجد، پور، تهران قهرمان

 ا  99صاص   ،79و  ،دادگساتری ، «نظام قضاایی کشاور   مفهوم مرج  قضایی در»(. 1391) محسنی، حسن

123. 

 .1 ج ،تهران، انتشار، آیین دادرسی مدنی  رانسه(. 1391) اااااااااااااا

 .2 ج ،اسالمی نشر، قم ،لعناوین الفقهیها(. ق 1417) مراغی، سید عبدالفتا 

 .2 ج ،نا بی، القضاء  قه. (ق 1423) عبدالکریم سید اردبیلی، موسوی

 .1 ج ،گنج دانش، تهران، آیین دادرسی مدنی(. 1393) نهرینی،  ریدون

 .گنج دانش، تهران، حقوق ایران در  سخ قرارداد آثار ماهیت و(. 1394) ااااااااااااااا

 .گنج دانش، تهران، ایستایی اجرای حکم دادگاه(. 1397) ااااااااااااااا

 .2ج  ،گنج دانش، تهران، آیین دادرسی مدنی(. 1398) ااااااااااااااا

 .، تهران، جنگ یمدن یدادرس نییآ ین پرسشقانو .(1397) هوشمند، مهرداد
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