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:چكيده
. اسـت جـع قـضاوتي يكي از مباحث مهم آيين دادرسي مدني، بحث اختالف در صالحيت مرا

و انقـالب در امـور دادگاهعنوان فصل دوم باب اول قانون آيين دادرسي  مـدني هاي عمـومي

حل)30-26 مواد(1379 مصوب و نحوه ن است ليكن در اين فـصل،آ، اختالف در صالحيت

عالوه بـر ايـن، صـالحيت. اختالف در صالحيت ذاتي از صالحيت محلي تفكيك نشده است
 مقنن آن را با صالحيت محلـي يكـي دانـسته از اقسام صالحيت است كه ظاهراً نسبي نيز يكي 

م. خواهيم ديد كه اين دو نوع صالحيت با يكديگر تفاوت دارند.است ر، اشاره اي زبودر فصل

از. به اختالف در صالحيت نسبي نشده است  در اين مقاله، ضـمن تفكيـك صـالحيت محلـي

ا  و و نحوه حل اين اختالفات مورد بررسي نسبي، مفهوم اختالف در صالحيت قسام مختلف آن

.قرار مي گيرد

: گان كليديواژ
.اختالف، صالحيت، ذاتي، محلي، نسبي

 :hamid.abhary@gmail.com Email 01125342102:فاكس∗

.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
به معناي شايستگي، در و اهليت صالحيت در لغت ،10دهخدا،( استخوري، سزاواري

و انقالب در اموردادگاهه از لحاظ حقوقي در قانون آيين دادرسي.)15005،ص1377  اي عمومي

مي تعريفي از صالحيت به چشم نمي1379مصوب1مدني كه صالحيت، خورد اما توان گفت

كه مراجع قضاوتي  و حقي است به) اداري يا قضايي(تكليف به دعاوي، شكايات در رسيدگي

ص1، 1376و مدني، 392ص،1،1383شمس،( باشندحكم قانون دارا مي ات، ممكن است گاهي اوق.)46،

 قانون آيين دادرسي30تا26مواد. در مورد صالحيت بين مراجع قضايي اختالف حاصل شود

مدني درباره اختالف در صالحيت است ليكن در اين قانون، از اختالف در صالحيت تعريفي

برخي. اندحقوقدانان، تعاريف متعدد از اختالف در صالحيت ارائه كرده. بعمل نيامده است

كه دادگاهي«: اندگونه تعريف كردهتالف در صالحيت را ايناخ اختالف در صالحيت اين است

مي كه تنها خود را صالح در رسيدگي به دعوا با مرجع ديگري اختالف پيدا به اين معني كند،

و از ديگري نفي صالحيت مي و يا بر عكس از خود نفي صالحيت كرده رسيدگي دانسته كند

ميو دادگاه يا مر اين تعريف.)328ص 1382، صدر زاده افشار(»داندجع ديگر را صالح به رسيدگي

و مرجعي ديگر را صالح  قابل انتقاد است زيرا اگر يك مرجع از خود نفي صالحيت نمايد

و مرجع اول را صالح بداند، بداند، چنانچه مرجع مرجوع اليه نيز از خود نفي صالحيت نمايد

به وجو از.)72ص 1381ارفع نيا، شعباني،(د آمده استآنگاه اختالف در صورت پذيرش صالحيت

به عمل. شودسوي مرجع دوم، اختالفي محقق نمي كه از اختالف در صالحيت تعريف ديگر

و يا دادگاه«: آمده است، از اين قرار است اگر در موضوع يك دعوي دو دادگاه دادگستري

به دا و مراجع غير وابسته و يا هر دو از خود دادگستري دگستري هر دو خود را صالح دانسته

»شودمي نفي صالحيت نمايند، در اين صورت اختالف در صالحيت نفياً يا اثباتاً محقق

.)442شمس،همان،ص(

كه مراجع قضاوتي نسبت به بنابرآنچه گفته شد، اختالف در صالحيت وقتي محقق مي شود

به عبارت. حسب مورد صالح يا ناصالح بداندصالحيت يا عدم صالحيت، مرجع ديگر را

و روبروي ديگر، اختالف در صالحيت وقتي تحقق مي يابد كه دو يا چند مرجع در مقابل

به رسيدگي بداند و هر كدام حسب مورد، مرجع ديگر را صالح يا ناصالح .يكديگر ايستاده

ميدر اين مقاله، اين قانون.1 .شود به اختصار، قانون آيين دادرسي مدني ناميده
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و حكم هر اختالف در صالحيت اقسام مختلف دارد كه بايد آنها را از يكديگ ر تفكيك كرد

مي. مورد را مشخص كرد و همچنين اختالف در صالحيت ها را توان از جهت منفي يا مثبت

. تقسيم بندي كرد) ذاتي، محلي، نسبي(از جهت اختالف در نوع صالحيت 

در صالحيت: گفتار نخست  اختالف نفيي يا اثباتي
ص الح نداند، با صدور قرار عدم مرجعي كه دعوا در آن مطرح گرديده، چنانچه خود را

به مرجعي كه صالح تشخيص مي ميصالحيت پرونده را دادگاه مرجوع اليه،. نمايددهد ارسال

چه ادعاي عدم صالحيت را نپذيرد، اختالف در صالحيت نفيي محقق گرديده زيرا هيچ  چنان

د پرونده براي حل در اين صورت باي. داننديك از مراجع مزبور خود را صالح به رسيدگي نمي

كه مرجع صالح براي. اختالف به مرجع حل اختالف ارسال شود در گفتار دوم خواهيم ديد

مي. حل اختالف، كدام است به موضوع رسيدگي راي. نمايدمرجع مزبور، خارج از نوبت

هاي اخير قسمت(باشد مرجع حل اختالف در خصوص تشخيص صالحيت الزم االتباع مي

). آيين دادرسي مدني28و27مواد 

كه دعواي واحد در دو يا چند مرجع شوداختالف در صالحيت در صورتي اثباتي تلقي مي

و از صدور قرار عدم صالحيت، علي رغم و هر دو يا همگي خود را صالح دانسته مطرح شود

، دعوايي به عنوان مثال.)594،ص2،1376مدني،( اطالع از طرح امر در ساير مراجع، خودداري نمايند

به اعتبار اقامتگاه خوانده در دادگاه محل اقامت او طرح شده به خواسته مطالبه ثمن معامله

و همين دعوا به اعتبار محل انعقاد عقد، در دادگاه محل انعقاد نيز كه متفاوت از اقامتگاه  باشد

به رسيدگي بد و هر يك از دو دادگاه، خود را صالح اين. انندخوانده است، مطرح شده باشد

به ويژه ممكن است در مورد طرح دعوا در شوراهاي حل اختالف  كه مطرح گردد موضوع،

ن ه است، اماشدهزينه دادرسي قابل توجه ندارد، ترتيب حل اختالف اثباتي در قانون پيش بيني

را، مي1 قانون آيين دادرسي مدني103و84 ماده2و مالك مواد بند28با توجه به ماده ه توان

از. حل مشكل را ارائه داد بدين ترتيب كه مراجع رسيدگي كننده به دعواي واحد، مكلفند پس

به. اطالع، مراتب را جهت تعيين مرجع صالح به مرجع حل اختالف اعالم نمايند با توجه

 
مي«: مقرر مي دارد قانون آيين دادرسي مدني84 ماده.1 تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيـت دعـوا ايـراد در موارد زير خوانده

: كند

و يـا اگـر-2...... و تحت رسيدگي باشـد  دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبالً اقامه شده

.»دهمان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دار

اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شـده دارنـد در همـان«: قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد 103ماده

و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شـعب بـا  دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمام آنها يكجا رسيدگي مي نمايد

شدتعيين رييس شعبه اول يكجا رسيدگي  در اين مورد اين ماده وكال يـا اصـحاب دعـوا مكلفنـد از دعـاوي مربـوط،. خواهد

.»دادگاه را مستحضر نمايند
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 وكالء نيز تكليف دارند مراجعو قانون آيين دادرسي مدني، اصحاب دعوا103مالك ماده

با. ضر نمايندمزبور را مستح به او ارجاع شده است، كه پرونده دوم در اين موارد اگر دادگاهي

به استناد ماده  به دادگاه89صدور قرار امتناع از رسيدگي  قانون آيين دادرسي مدني، پرونده را

و دوم، اصرار بر داراي سبق ارجاع، ارسال كند مشكلي ايجاد نمي شود ليكن اگر دادگاه اول

به دعوا داشته باشند بايد مرجع حل اختالف صالحيت خود حسب مورد دادگاه(و رسيدگي

از.، بين آنها حل اختالف نمايد)تجديد نظر يا ديوان عالي كشور در اين زمينه، با استفاده

در28وحدت مالك قسمت اخير ماده  كه كه مقرر داشته است  قانون آيين دادرسي مدني

اندادگاه صورتي كه قالب يا نظامي به صالحيت مراجع غير قضايي از خود نفي هاي عمومي،

به ديوان عالي كشور ارسال خود را صالح بدانندصالحيت كنند يا  ، پرونده براي حل اختالف

به رسيدگي مي كه خود را صالح كه هريك از دو مرجع فوق داند، خواهد شد، بايد بر آن بود

به اختالف  و ارجاع دو بايد از مرجع حل اختالف، رسيدگي و حل آن از طريق ادغام موجود

كه رسيدگي در مراجع مزبور كه خود. پرونده به مرجع صالح را درخواست كند برخي معتقدند

ميرا صالح مي مي.)447شمس،همان،ص( يابددانند، تا حل اختالف ادامه كه به نظر رسد در حالي

به دع واي مطروحه متوقف شود تا از انجام تا تعيين تكليف اختالف پيش آمده، بايد رسيدگي

و دادگاه، جلوگيري شود و اتالف وقت طرفين .اقدامات توسط مرجع غيرصالح

 اختالف در نوع صالحيت: گفتار دوم
شودمي مطرح) ذاتي، محلي، نسبي(ها از جهت نوع آن گاهي اوقات، اختالف در صالحيت

. شودكه هر يك از اين موارد، در زير بررسي مي

آن-الف و نحوة حل  اختالف در صالحيت ذاتي
و درجه بين مراجع قضايي تقسيم مي  شوددر صالحيت ذاتي، دعاوي از لحاظ نوع، صنف

و كتب آيين دادرسي مدني، هيچ تعريفي از اختالف در صالحيت.)204،ص1386كريمي،( در قانون

1نون آيين دادرسي كيفري،قا249 ماده2خورد ليكن با توجه به تبصره ذاتي به چشم نمي

و درجه، اختالف در صالحيت مي كه اختالف ميان مراجع از جهت صنف، نوع توان گفت

و غير دادگستري،. باشدميذاتي  به ماده مارالذكر، اختالف بين مرجع دادگستري با توجه

 
صالحيت مراجع قضايي دادگـستري نـسبت بـه مراجـع غيـر«: دارد قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي 249 ماده2 تبصره.1

و صالحيت دادگاه  ا دادگستري و دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه هاي نظامي، همچنين صالحيت دادگاه بدوي نسبت نقالب

.»به مراجع تجديدنظر از جمله صالحيت هاي ذاتي آنان است
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و اختالف بين دادگاه بد و نظامي و انقالب و مراجع اختالف ميان دادگاه عمومي وي

. گيردتجديدنظر مورد بررسي قرار مي

و غير دادگستري-1 ) اختالف در صنف مراجع( اختالف بين مراجع دادگستري

و طرف در صورتي كه يك طرف اختالف در صالحيت، دادگاه عمومي يا انقالب يا نظامي

و خواه در ديگر، مرجع غيرقضايي باشد خواه هر دو طرف اختالف در يك حوزه استان با شند

 در اين.)106ص،1،1378متين دفتري،( گردددو استان مختلف، اختالف در صالحيت ذاتي محقق مي

به دو مقرره قانوني اشاره كردخصوص مي : توان

مي28قسمت دوم ماده كه...«: دارد قانون آيين دادرسي مدني مقرر هم چنين در مواردي

و دادگاه به صالحيت مراجع غير قضايي از خود نفي ها اعم از عمومي، نظامي انقالب

به ديوان عالي كشور ارسال  صالحيت كنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختالف

بي1356 قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب16 ماده.»...خواهد شد -مينا نيز
 صدور قرار عدم صالحيت ذاتي به در دعاوي حقوقي، دادگاه مكلف است در موارد«:دارد

به ديوان عالي كشور ارسال دارد رأي ديوان. اعتبار صالحيت مرجع ديگر، پرونده را مستقيماً

به آن  عالي كشور در تشخيص صالحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي

مي .»شود، الزم االتباع خواهد بودمحول

كه مطرح مي  قانون آيين دادرسي مدني28است كه آيا با تصويب ماده شود اين سؤالي

 اي از قوانين دادگستري نسخ گرديده است يا خير؟ قانون اصالح پاره16، ماده 1379مصوب

به اين سوال، ادارة حقوقي قوه قضائيه در نظرية در پاسخ
2811381

7867
//

/
ماده«: آورده است

و انقالب در امور مدني مصوبها قانون آيين دادرسي دادگاه28 ، جايگزين1379ي عمومي

و لذا از تاريخ الزم1356اي از قوانين دادگستري مصوب قانون اصالح پاره16ماده  هم هست

كه. نيست اخير الذكر قابل استناد16االجرا شدن قانون مارالذكر، ماده در امور مدني، وقتي

را28ند با توجه به مادهكدادگاه قرار عدم صالحيت ذاتي صادر مي  قانون ياد شده، بايد پرونده

كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت، اگر دادگاه يا مرجع مرجوع. به مرجعي

زراعت،(»كنداليه خود را صالح ندانست، براي حل اختالف به شرح مذكور در آن ماده عمل مي

ص1385 ،148(.

و به موجب رأي حدت رويه شماره ديوان عالي كشور
1911382

660
//

به نحو، به اين سوال

مي دارد. ديگري پاسخ داده است از«: اين راي مقرر و نظامي و انقالب دادگاه هاي عمومي
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بنابراين در صورت حدوث اختالف بين آنها در مورد صالحيت، طبق ماده. حيث درجه برابرند

و انقالب در امور مدني، ديوان عالي كشور حل هاي عموم قانون آيين دادرسي دادگاه28 ي

و هرگاه اين دادگاهاختالف مي به صالحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صالحيت نمايد ها

به مراجع غير قضايي،  به لحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت و يا خود را صالح بدانند، كنند

و پرونده مستقيماً به ديوان عالي نيازي به حدوث اختالف نبوده  براي تشخيص صالحيت

.»...شودكشور ارسال مي

و براي دادگاه چه راي وحدت رويه مذكور در حكم قانون بوده و اگر ها، الزم االتباع است

 فوق الذكر است ليكن بايد16راي وحدت رويه مذكور در واقع، تاييد حكم مقرر در ماده 

كه منطقي تر آن است كه اگر مر به صالحيت مراجع غير قضايي يا توجه داشت اجع قضايي

بالعكس مراجع غير قضايي به صالحيت مرجع قضايي از خود نفي صالحيت كنند، ابتدا پرونده 

چنانچه اين مرجع، ادعاي عدم. با صدور قرار عدم صالحيت به مرجع صالح ارسال گردد

ارسال شود زيرا تا وقتي صالحيت را نپذيرفت، پرونده براي حل اختالف به ديوان عالي كشور 

مرجع مرجوع اليه ادعاي نفي صالحيت را نپذيرد اختالفي وجود ندارد تا ديوان عالي كشور 

و مفيدتر است. حل اختالف نمايد فرض كنيم. از لحاظ عملي نيز اتخاذ اين رويه، منطقي تر

ص و در مورد دعوايي به خواسته تغيير نام كوچك، دادگاه عمومي اصفهان، خود را الح نداند

در اين صورت، با صدور قرار1.هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت احوال را صالح بداند

و ارجاع پرونده به اداره ثبت احوال، چنانچه اين اداره خود را  عدم صالحيت از سوي دادگاه

در)گونه خواهد بودكه عموماً با توجه به مستدل بودن آراي دادگاه ها اين(صالح بداند  ، پرونده

و) هيات حل اختالف ثبت احوال(اسرع وقت در مرجع صالح و اتخاذ تصميم شده مطرح

، ليكن طبق راي وحدت رويه فوق الذكر، چنانچه شودتكليف متقاضي تغييرنام مشخص مي

و اداره ثبت احوال را صالح بداند، پرونده بايد دادگاه عمومي اصفهان خود را صالح ندانسته

به مستقيماً  و چنانچه ديوان، استدالل دادگاه را بپذيرد، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده

و در اين مدت،  مي انجامد طي اين مسير، مدتي به طول اداره ثبت احوال ارجاع شده، قطعاً

.متقاضي بالتكليف خواهد بود

كه منظور از ما» مرجع غير قضايي«برخي حقوقدانان معتقدند  قانون28ه در قسمت دوم

است؛ بنابراين اگر مراجع اداري از خود» مرجع قضايي غير دادگستري«آيين دادرسي مدني

و بحث  نفي صالحيت كنند ذي نفع بايد درخواست خود را در مرجع صالح، مجدداً اقامه كند

 
و رأي وحدت رويه شماره3 ماده4طبق بند.1  قانون ثبت احوال

22162
2

//
ديوان عالي كشور، چنانچه نام كوچك شـخص،

.و در غير اين صورت، دادگاه خواهد بود) هيات حل اختالف(تغيير نام، اداره ثبت احوال از نام هاي ممنوع باشد، مرجع 
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ج( اختالف در صالحيت منتفي است ، اين28با توجه به قسمت اخير ماده.)452ص.1،1383شمس،

ميظر منطقي نمين و به نظر كه چنانچه مراجع اداري، مثالً هيات حل اختالف اداره باشد رسد

و امالك در مورد  ثبت احوال در مورد درخواست تغيير نام كوچك، يا اداره ثبت اسناد

درخواست افراز، خود را صالح ندانند، بايد پرونده براي حل اختالف به ديوان عالي كشور 

كه مراجع قضايي، به ...«: مقرر شده است28قسمت اخير ماده ارسال شود؛ در  در صورتي

صالحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صالحيت كنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي 

 قانون آيين دادرسي28اشكالي كه در ماده.»شودحل اختالف به ديوان عالي كشور ارسال مي

آن1379مدني مصوب و ديوان وجود دارد كه تكليف اختالف بين دادگاه عمومي  است

ن ميكرعدالت اداري را مشخص كه مطرح به ده است؛ سوالي كه با توجه شود اين است

چه مرجعي است؟   سكوت اين ماده، حل اختالف در اين مورد با

مي1386 قانون ديوان عدالت اداري مصوب46در اين خصوص ماده مرجع«: دارد مقرر

و ساير مراجع قضائي پس از كسب نظر مشاوران حل اختال ف در صالحيت بين شعب ديوان

هر چند حدوث اختالف بين ديوان عدالت.»ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است

به نظر مي و دادگاه نظامي يا انقالب امري بعيد رسد ولي به هر حال چنانچه اختالفي اداري

كه46بق ماده حاصل شود؛ مرجع حل اختالف مطا ، ديوان عالي كشور خواهد بود، همان گونه

و ديوان عدالت اداري توسط ديوان عالي مطابق اين ماده، حل اختالف بين دادگاه عمومي

. كشور صورت خواهد گرفت

رأي وحدت رويه شماره
1291364

28
//

 قانون22ماده«: ديوان عالي كشور مقرر مي دارد

اي از قوانين قانون اصالح پاره16 كه موخر از ماده1360اري مصوب بهمن ديوان عدالت اد

به تصويب رسيده، علي االطالق ناظر به حدوث اختالف 1356دادگستري مصوب خرداد ماه 

و محاكم دادگستري براي حل اختالف در ديوان عالي كشور مي باشد بين ديوان عدالت اداري

كه اگر  هر يك از اين دو مرجع به اعتبار صالحيت مرجع ديگر، نفيو ظهور بر اين امر دارد

و مورد قبول طرف واقع نشود، اختالف محقق مي گردد، بنابراين قبل از حدوث صالحيت كند

.»اختالف در صالحيت، موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست

مورد صالحيت ذاتي يك نمونه از آراء صادره از ديوان عالي كشور درباره حل اختالف در

در رأي شماره: شودبيان مي
11121372

7813
//

/
: صادره از شعبه سوم ديوان عالي كشور آمده است

قرار عدم صالحيت ذاتي شماره«
31172

1366
//

 دادگاه حقوقي شهرستان7 صادره از شعبه

و موقعيت تأييد ندار 326د زيرا مطابق ماده اصفهان، در وضع فعلي پرونده صحيح نيست

و نيز به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است قانون امور حسبي، مقررات قانون مدني راجع
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كه در اين قانون مذكور است، در مورد تقسيم ساير اموال جاري به تقسيم مقررات راجع

به موجب ماده  و به ماده 313خواهد بود و رأي همين قانون326 قانون امور حسبي ناظر

 هيات عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه 15/1/1360 مورخ29/59وحدت رويه رديف

به عمل بين مالكين ملك مشاع محجور باشد، تقسيم ملك به توسط نمايندگان آنها در دادگاه

و در مورد مطروحه حسب مندرجات نامه شماره مي آيد
13668

104392
//

/
 رئيس ناحيه در ثبت

احد از مالكين...ن كه فتوكپي مصدق آن ضميمه دادخواست تقديم گرديده، آقاي علي اصفها

مي) خوانده رديف اول دادخواست(ملك مشاع  و با عنايت به اين كه غائب مفقوداالثر باشد

و مندرجات نامه شماره  اعالم مزبور از ناحيه مرجع رسمي صورت گرفته
7772

137362
//

/
 اداره

و اظهارات خواهان هم نمي تواند رافع اثر اين اعالم باشد، لذا اقتضاء ثبت، من اقاتي با آن ندارد

به خواندگان،  و ضمائم جهت ابالغ و ارسال ثاني دادخواست داشته دادگاه با تعيين وقت

كه با رسيدگي و بر تقديري هاي الزم احراز گرديد، در بين طرفين را جهت رسيدگي دعوت

به صدور قرار عدم صالحيت وفق ماده مالكين ملك مشا ع محجور يا غائب وجود ندارد آنگاه

و صالحيت واحد ثبتي محل اقدام به اعتبار شايستگي و فروش امالك مشاع اول قانون افراز

وكرمي د، بنا به مراتب قرار عدم صالحيت صادره در وضع حاضر پرونده در خور تأييد نيست

اص16در اجراي ماده  و الح پاره قانون اي از قوانين دادگستري، پرونده جهت اقدام مقتضي

به شعبه هفتم دادگاه حقوقي اصفهان اعاده و يا صدور قرار شايسته -مي عنداالقتضاء رسيدگي
.)150،ص1376نقل از بازگير،(»شود

و نظامي-2 ) اختالف در نوع مراجع( اختالف بين دادگاه عمومي، انقالب

 قانون آيين دادرسي مدني، هرگاه اختالف بين مراجع قضايي28بر اساس صدر ماده

به ديوان عالي كشور ارسال دادگستري در مورد صالحيت پيش آيد، پرونده براي حل اختالف

و رأي ديوان الزم االتباع است در.خواهد شد  به عبارت ديگر، در صورتي كه اختالف

و دادگاه انقالب باشد كه اختالف در صالحيت بين صالحيت بين دادگاه عمومي  يا در صورتي

به ديوان عالي كشور ارسال و دادگاه نظامي باشد، پرونده براي حل اختالف دادگاه انقالب

و رأي ديوان در خصوص تشخيص صالحيت الزم االتباع است؛ طبق حكم مقرر  خواهد شد

م و انقالزبودر ماده ب يا نظامي در مورد ر، در صورت ايجاد اختالف بين دادگاه هاي عمومي

ها در حوزة صالحيت، مرجع حل اختالف، ديوان عالي كشور خواهد بود ولو اينكه اين دادگاه

كه حل اختالف در صالحيت بين دادگاه. يك استان باشند هاي مختلف از البته شايسته بود

به. حوزه يك استان، در صالحيت دادگاه تجديدنظر همان استان باشد ديوان ارسال پرونده،



9 اختالف در صالحيت در آيين دادرسي مدني ايران

و اعاده پرونده از ديوان عالي كشور هزينه و توقف عملي رسيدگي تا حل اختالف عالي كشور

و اصحاب دعوا تحميل مي . نمايدو وقت زيادي را، بي جهت به دادگستري

، اين سوال مطرح شد كه 1380در نشست قضايي دادگستري شهرستان نوشهر، فروردين

و انقالب در دو يا يك حوزه قضايي از يك استان مرجع حل اختالف بين دادگاه عمومي

به اين كه ماده«: قضات حاضر اتفاق آرا اظهار نظر كرده اند كجاست؟  قانون آيين28باالتفات

دهكردادرسي مدني، ترتيب حل اختالف در صالحيت را در صورتي كه از نوع ذاتي باشد بيان

و اختالف در صالحيت بين محاكم عمومي با ان قالب، ذاتي است، لذا ديوان عالي كشور است

.»مرجع حل اختالف است

م ر از اين قرار زبونظر كميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه درباره نشست

 قانون آيين دادرسي مدني، مرجع حل اختالف ديوان28در هر صورت حسب ماده«:است

و در نتيجه نظر اتفاقي مورد تاييد است ص(»عالي كشور است .)146زراعت، همان،

و اطالق مادهبه نظر مي  قانون آيين دادرسي مدني، طرح سوال28رسد با وجود صراحت

و ماده و صراحتاً مرجع حل اختالف بين دادگاه28مذكور، فاقد توجيه بوده است هاي عمومي

م كرده ديوان عالي كشور اعال) اعم از اينكه در حوزه يك استان باشد يا نباشد(انقالب را 

.است

 رأي وحدت رويه شماره
2931371

575
//

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درباره اختالف

و مقرر مي به«: دارددر صالحيت ذاتي است دعواي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت

كه با حكم دادگاه مياموالي  كه باشدهاي انقالب اسالمي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي

و دادگاهرسيدگي آن در صالحيت خاصه دادگاه هاي انقالب اسالمي هاي عمومي حقوقي است

به اصل بر اساس حكم قطعي دادگاه 49هاي حقوقي كه بر مالكيت مدعي صادر شود، مستنداً

و قانون نحوه اجراي آن مصوب سال رد1363قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  در مورد

به صاحب آن ميمال كه32و23و22بنابراين آراي شعب. نمايند اقدام  ديوان عالي كشور

هاي عمومي حقوقي تشخيص رسيدگي به دعواي مالكيت اشخاص را در صالحيت دادگاه

و منطبق با موازين قانوني استنموده .»اند صحيح

به حكم مقرر در ماده و با عنايت  دادرسي قانون آيين28با توجه به مطالب پيش گفته

گذار، روش حل اختالف در صالحيت ذاتي را ر، قانونزبوم28توان گفت كه در ماده مدني، مي

مشخص كرده است، زيرا صالحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه انقالب يا نظامي، همچنين، 

و بالعكس در زمرة صالحيت به مراجع غيردادگستري هاي صالحيت محاكم دادگستري نسبت

مي28و احكام مقرر در ماده ذاتي است  .باشد، همگي در مورد حل اختالف در صالحيت ذاتي



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 10

و مراجع تجديدنظر-3 ) اختالف در درجه مراجع( اختالف بين دادگاه بدوي

و مرجع تالي در مورد صالحيت اختالف پيش آيد، نظر مرجع هر گاه بين مرجع عالي

به عبارت ديگر هر گاه و دادگاه تجديدنظر عالي الزم االتباع است؛  بين ديوان عالي كشور

استان يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صالحيت اختالف شود حسب مورد،

در مورد نحوه بروز). قانون آيين دادرسي مدني30ماده(نظر مرجع عالي الزم االتباع است 

و تجديدنظر يا دادگاه تجديدنظر  با ديوان عالي كشور، كمتر بحثي در اختالف بين دادگاه بدوي

. كتب آيين دادرسي مدني مطرح شده است

و دادگاه بدوي گفته اند كه برخي حقوقدانان در صورتي كه بين دادگاه تجديدنظر استان

 قانون آيين30حوزة قضائي همان استان اختالف در صالحيت حادث شود، با لحاظ ماده 

ر استان در مورد صالحيت الزم االتباع استدادرسي مدني، نظر دادگاه تجديدنظ

.)451شمس،همان،ص(

كه ماده م30برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند ر، استقالل قاضي را در مورد زبو قانون

مي اختالف في و محكمه بدوي مخدوش  براي نمونه، دادگاه.كندمابين دادگاه تجديدنظر

و دادگاه تجديدكربدوي در ماهيت حكم صادر و با نقض آن ده نظر، حكم دادگاه را قرار تلقي

به آن دادگاه عودت مي به ماده. دهدپرونده را جهت رسيدگي مجدد  قانون آيين30با توجه

و دادگاه بدوي به دادگاه اوليه تكليف دادرسي مدني، دادگاه تجديدنظر صدور حكم مجدد را

دا،بنابراين. اي جز تبعيت نداردچاره حكم چگونه ممكن است دگاهي كه يك بار در موضوع

و همان حكم يا خالف آن را صادر كند ،1مهاجري،( صادر نموده، مجدداً وارد رسيدگي شده

.)59،ص1386

كه قبل از تصويب ماده ، رأي1379 قانون آيين دادرسي مدني در سال30قابل ذكر است

به شماره وحدت رويه اي
14175

605
//

به مدلول مادتين«: مقرر داشت صادر گرديد كه و3نظر

و اينكه اساساً اختالف بين دادگاه4 و عمومات قانوني ها در امر قانون آيين دادرسي مدني

و حل اختالف مي و ماده صالحيت در مرجع قضايي عالي تر مطرح  قانون تشكيل33گردد

به اختالف دو داددادگاه و انقالب، بر اين اساس ناظر گاه عمومي واقع در حوزه هاي عمومي

و دادگاه عمومي هر  و در مساله مختلف فيه، دادگاه تجديدنظر استان قضايي يك استان است

كه مشعر دو از خود نفي صالحيت كرده اند، لذا رأي شعبه اول ديوان عالي كشور در اين حد

ن قانوني باشد منطبق با موازيبر قابل طرح بودن مورد اختالف در ديوان عالي كشور مي

و مورد تأييد مي به وحدت رويه. باشدتشخيص اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط

و دادگاه1328قضايي مصوب تيرماه  ها در موارد مشابه الزم، براي شعب ديوان عالي كشور

.»االتباع است
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همچنين اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره
19873

50967
//

/
وقوع«:م داشت اعال

و شعبه ديوان عالي كشور مصداق عملي ندارد از. اختالف بين دادگاه تجديدنظر همين كه يكي

شعب ديوان عالي، صالحيت دادگاه تجديدنظر استاني را معلوم كرد دادگاه تالي بايد از اين نظر 

.)150زراعت،همان،ص(»تبعيت نمايد

به ماهيت هيچ دعوايي نمي1379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب7طبق ماده در، توان

كه در مرحله نخستين حكمي در آن دعوا صادر نشدهكرمرحله تجديدنظر رسيدگي  د تا زماني

به حكم مقرر در اين ماده، ممكن است تصور وجود اختالف در صالحيت بين. باشد با توجه

به نظر برسد؛ در مورد صالحيت ديو و تجديدنظر، بعيد و دادگاه دادگاه بدوي ان عالي كشور

 با وجود اين، ممكن است در شرايط استثنايي بين.تجديدنظر نيز همين تصور وجود دارد

و ديوان عالي كشور دربارة صالحيت اختالف و تجديدنظر يا دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوي

گاه فرض كنيم داد. اين موضوع در مورد صدور حكم غيابي، تجلي بيشتري دارد. حاصل شود

و سپس ظرف20بدوي، حكمي غيابي صادر كرده است كه تا   روز20 روز قابل واخواهي

به عنوان20محكوم عليه در مهلت. ديگر، قابل تجديدنظر باشد  روز اول، دادخواستي

و تقاضاي نقض دادنامه صادره را دادگاه. ده استكردادخواست تجديدنظرخواهي تقديم كرده

م و پرونده را براي رسيدگي به دادگاهرزبوبدوي، دادخواست  را تجديدنظرخواهي تلقي كرده

ده است؛ با ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر، اين دادگاه، دادخواستكرتجديد نظر ارسال

و دادگاه بدوي را صالح دانسته است در اين صورت، به حكم ماده. تقديمي را واخواهي تلقي

اززبوم30 و دادخواست مذكور را ر، دادگاه بدوي بايد  نظر دادگاه تجديدنظر تبعيت كرده

به آن رسيدگي كند و همين موضوع ممكن است در مرحله تجديدنظر اتفاق. واخواهي تلقي

به صورت غيابي، خوانده را محكوم نمايد  افتد، بدين معنا كه دادگاه تجديدنظر ممكن است

 قابل واخواهي در دادگاه تجديدنظر،حكم صادره). قانون آيين دادرسي مدني364ماده(

مي. خواهد بود مانند(باشد چنانچه حكم صادره از احكامي باشد كه قابل فرجام خواهي نيز

و فسخ آن و طالق به اصل نكاح  روز قابل20، حكم دادگاه تجديدنظر، ظرف)احكام مربوط

و ظرف ك20واخواهي در همان دادگاه حال اگر. شور است روز قابل فرجام در ديوان عالي

 روز اوليه، دادخواستي به عنوان فرجام خواهي به دادگاه تجديدنظر تقديم20محكوم عليه در 

كند ممكن است همان اتفاقي كه در مثال قبلي گفته شد، رخ دهد، يعني دادگاه تجديدنظر اين

ك به ديوان عالي كشور ارسال و پرونده را و ديوان دادخواست را فرجام خواهي تلقي كرده ند

و دادگاه تجديدنظر را صالح بداند در اين صورت، نظر ديوان عالي  عالي، آن را واخواهي تلقي

. براي دادگاه تجديدنظر الزم االتباع است
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كه مي و تجديدنظر تصور كرد در مورد ديگر توان براي ايجاد اختالف بين دادگاه بدوي

عم. مورد عقود غيرحضوري است ومي بابل، قرار عدم صالحيت به فرض كنيم دادگاه

و دادگاه ساري، ادعاي عدم) محل انعقاد عقد(شايستگي دادگاه عمومي ساري  صادر كرده

به دادگاه تجديدنظر استان  و پرونده براي حل اختالف صالحيت دادگاه بابل را نپذيرد

 استداللاستان مازندران، بر خالف حال، اگر دادگاه تجديد نظر. مازندران، ارسال شود

و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه و ساري، محل انعقاد عقد را آمل دانسته هاي عمومي بابل

و  دادگاه عمومي آمل ارسال كند، دادگاه آمل ناگزير بايد از نظر دادگاه تجديدنظر تبعيت كرده

دا.به دعوا رسيدگي كند به راحتي ممكن است بين و البته در امور كيفري دگاه بدوي

و ماده  به عنوان مثال، دادگاه. كاربرد پيدا كند30تجديدنظر در صالحيت، اختالف حاصل شود

و دادگاه كيفري استان كه در عين(عمومي، در پرونده اي موضوع اتهام را قتل عمد تشخيص

يكي از شعب دادگاه تجديدنظر مي م) باشدحال به دادگاه و پرونده را ربوزرا صالح بداند

و دادگاه بدوي را و دادگاه كيفري استان، موضوع اتهام را قتل غير عمد دانسته ارسال نمايد

 براي دادگاه تالي) دادگاه كيفري استان(صالح بداند، در اين صورت، نظر دادگاه تجديدنظر 

.الزم االتباع است

آن-ب و نحوة حل  اختالف در صالحيت محلي
مياختالف در صالحيت گردد كه محكمه رسيدگي كننده محلي در صورتي محقق

و دادگاه هم عرض خود در محل  صالحيت ذاتي دارد، ليكن خود را صالح به رسيدگي نداند

و با صدور قرار عدم صالحيت، پرونده را به آن محكمه ارسال نمايد . ديگر را صالح دانسته

مي بعبارت ديگر، كه دو دادگاه از حيث اختالف در صالحيت محلي وقتي مطرح شود

ها در صالحيت آنها براي صالحيت ذاتي برابرند ولي به دليل اختالف در محل ومقر دادگاه

به دعوا اختالف حاصل شود دادگاه مرجوع اليه پس از بررسي.)215ص،1386كريمي،( رسيدگي

ص به مرجع  الح ارسالچنانچه ادعاي عدم صالحيت را نپذيرد، پرونده را براي حل اختالف

مي27ماده. كندمي : دارد قانون آيين دادرسي مدني، دربارة اختالف در صالحيت محلي مقرر

در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم«

به دادگاه صالحيت مي صالحيت، پرونده را دادگاه مرجوع اليه مكلف است. نمايددار ارسال

و چنانچه ادعاي عدم صالحيت را نپذيرد، خا رج از نوبت نسبت به صالحيت اظهارنظر نمايد

به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي رأي دادگاه تجديدنظر. كندپرونده را جهت حل اختالف

كه اختالف صالحيت بين-تبصره. در تشخيص صالحيت الزم االتباع خواهد بود  در صورتي
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به ترتيب ياد شده، ديوان هاي دو حوزدادگاه ه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختالف

.»باشدعالي كشور مي

و محكمه مرجوع اليه اگر محكمه،بنابراين  خود را صالح،اي قرار عدم صالحيت صادر كند

و مرجع سومي را صالح بداند، اختالف در صالحيت محلي محقق نمي شود بلكه بايد ندانسته

به عبارت ديگر،.)446شمس،همان،ص( حيت به شايستگي محكمه سوم صادر نمايدقرار عدم صال

مي يابد كه دو دادگاه در  همانند صالحيت ذاتي، اختالف در صالحيت محلي وقتي تحقق

و هر كدام ديگري را صالح بداند و روبروي يكديگر ايستاده .مقابل

به27مادة و تبصرة ذيل آن،  اختالف-1: دو مطلب اشاره دارد قانون آيين دادرسي مدني

و نحوة حل آن در حوزه يك استان و-2؛در صالحيت محلي  اختالف در صالحيت محلي

به ترتيب بررسي آنها مي كه اين دو مورد، : شودنحوه حل آن در حوزه دو استان

آن-1 و نحوة حل »در حوزة يك استان« اختالف در صالحيت محلي

هاي عمومي از حوزه يك ون آيين دادرسي مدني، چنانچه بين دادگاه قان27با توجه به ماده

با. استان اختالف در صالحيت محقق شود، حل آن با دادگاه تجديدنظر همان استان است

م به اطالق ماده و نيز نحوة انشاء ماده زبوتوجه  قانون فوق الذكر،28ر، مفهوم تبصره ذيل آن

د هاي انقالب يك حوزهر صالحيت محلي بين دادگاهبايد نظر داد كه مرجع حل اختالف

اي از راي صادره از به نمونه.)448شمس، همان،ص( استان نيز دادگاه تجديدنظر همان استان است

: شوددادگاه تجديد نظر استان تهران، در مورد حل اختالف بين دو دادگاه عمومي اشاره مي

ع به دادگاه به خواسته طالق ميخانمي دادخواستي و در اين دادخواست، مومي تهران دهد

و تقاضاي اعمال ماده   قانون آيين دادرسي مدني 100خوانده را مجهول المكان اعالم كرده

را) قانون جديد73ماده(1318مصوب سال به موجب اليحهكر، اي اعالم داشته ده، سپس

مي) خوانده دعوي(شوهرش   عمومي تهران مستنداً برد، دادگاهدر مركز بازپروري قرچك بسر

، قرار عدم صالحيت) قانون جديد11ماده( قانون آيين دادرسي مدني21به قسمت اخير ماده

كه دادگاه ورامين ادعاي عدم صالحيت تهران را به شايستگي دادگاه عمومي ورامين صادر كرد

كه شعبه نمي مي گردد و پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال تجديدنظر استان دادگاه7پذيرد

تهران در رأي شماره 
27175

93
//

: دارد در اين خصوص مقرر مي

به دعاوي، صالحيت دادگاهي است« اگر چه اصل در صالحيت مراجع قضائي در رسيدگي

كه اقامتگاه مدعي عليه در حوزه آن واقع شده است لكن طبيعي است كه اين مسئله در تاريخ 

و اقامه دعوي  و زندان اقامتگاه تلقي لذا قطع نظر از آن كه مركز. مالك استطرح بازپروري

شود يا خير، نظر به اين كه مدعيه در تاريخ تقديم دادخواست، مدعي عليه را مجهول مي
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به دادگاهي مراجعه به طبع و كه اقامتگاه شخصي ايشانكرالمكان معرفي كرده است ده است

، مشخص شدن اقامتگاه)ادگاه عمومي تهران مجتمع بعثتد(در آن حوزه قرار گرفته است 

به نحو صحيح بر اساس و كه ابتدائاً مشاراليه موخر بر اين مسئله نافي صالحيت دادگاهي

به آن مراجعه شده نخواهد شد، عليهذا با اعالم صالحيت دادگاه عمومي تهران  مباني قانوني

ميحل اخت) مستقر در مجتمع قضائي بعثت142شعبه( ص(»نمايدالف .)86بازگير، همان،

آن-2 و نحوة حل »در حوزه دو استان« اختالف در صالحيت محلي

چه اختالف در صالحيت بين دادگاه هاي عمومي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، چنان

 قانون آيين دادرسي مدني، در صالحيت ديوان عالي27حل آن به موجب تبصره ذيل ماده 

به شايستگي دادگاه. كشور است به عنوان مثال، اگر دادگاه عمومي ساري، قرار عدم صالحيت

و دادگاه سمنان ادعاي عدم صالحيت دادگاه ساري را نپذيرد، پرونده را سمنان صادر كرده

به ديوان عالي كشور ارسال مي -دادگاه حل اختالف در صالحيت بين. شودبراي حل اختالف
و دادگاه هاي تجديد نظر دو هاي انقالب از حوزه دو و دادگاه نظامي از حوزه دو استان استان

ص( استان، با ديوان عالي كشور است مي دارداين تبصره.)448شمس، همان، كه«: مقرر در صورتي

به  اختالف صالحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختالف

ميترتيب ياد شده، ديوان عالي كش .»باشدور

و حل آن در ذيل، نمونه اي از اختالف حاصله بين دو دادگاه عمومي در حوزه دو استان

:شودتوسط ديوان عالي كشور ذكر مي

به كالسه در پرونده مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، خواسته ... شعبه82/1497اي

 سند رسمي يك واحد آپارتمان ابطال... بطرفيت ورثه مرحوم... قيم محجور... خواهان خانم 

مقيم شهر ساري ...) ورثه مرحوم(خواندگان دعوا. واقع در تهران، ميدان تجريش بوده است

به نمايندگي از طرف محجور، دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي شمارهبوده و قيم ... اند

و عنوان ... تنظيمي در دفتر خانه كه سندكرتهران تقديم كرده  رسمي ملك مذكور بنام ده است

به ثمن كه ولي قهري در زمان حيات خود بدون رعايت مصلحت محجور، آن را محجور بوده

و تقاضاي ابطال سند رسمي شماره به خود فروخته است ... تنظيمي در دفتر خانه... بخس

به دعوا در دادگاه عمومي2پس از قريب. ده استكرتوسط ولي قهري را   سال رسيدگي

و آخرين اقامتگاه تهران به تركه متوفي است ، دادرس دادگاه با اين استدالل كه دعوا مربوط

به شايستگي دادگاه عمومي ساري صادره كرده ورثه، ساري بوده است قرار عدم صالحيت

به شعبه. است دادگاه عمومي ساري، اين دادگاه ادعاي عدم صالحيت دادگاه ... با ارجاع پرونده

به تركه متوفي نيست بلكه ابطال سند رسمي تهران را نپذيرف كه دعوا مربوط و با اين استدالل ته
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و به نام ولي قهري شده است آپارتماني است كه خواهان مدعي است به صورت غير قانوني

و پرونده را  دعوا مربوط به مال غيرمنقول است، دادگاه تهران را صالح به رسيدگي دانسته است

به دي  ديوان عالي25وان عالي كشور ارسال كرده است كه متعاقباً شعبه جهت حل اختالف

كشور، با پذيرش استدالل دادگاه عمومي ساري، دادگاه تهران را صالح به رسيدگي اعالم كرده

و ديوان عالي كشور را تاييد كرد زيرا ماده. است  قانون12بايد استدالل دادگاه عمومي ساري

به اموال غيرمنقول، دادگاه محل وقوع مال را ماميتآيين دادرسي مدني در مورد  دعاوي مربوط

دادگاه(صالح دانسته است كه اين حكم، استثنايي بر قاعده كلي مقرر در مورد صالحيت محلي

م20ماده. باشدمي) محل اقامت خوانده به تركه متوفي را تا زماني زبور قانون ، دعاوي مربوط

اين. دادگاه آخرين محل اقامت متوفي اعالم كرده استكه تركه تقسيم نشده، در صالحيت

و در مورد اين اموال، طبق ماده  ، دادگاه محل12ماده، منصرف از اموال غيرمنقول متوفي است

به رسيدگي خواهد بود كما اينكه در پرونده فوق الذكر، ديوان عالي وقوع مال غيرمنقول صالح

به اين اعتبار دادگاه عمومي تهرا به رسيدگي دانسته استكشور .ن را صالح

آن-ج و نحوة حل  اختالف در صالحيت نسبي
و نسبي را يكسان مي ص1382جعفري لنگرودي،(دانندبرخي از حقوقدانان، صالحيت محلي ،408 ،

ص1،1378متين دفتري، ص1377، احمدي،208، مي.)166، رسد كه مقنن نيز به تبعيت از اينبه نظر

د و لذا عنوان فصل اول باب اول قانون آيين حقوقدانان اين و صالحيت را يكي پنداشته است

و نسبي دادگاه« را 1379دادرسي مدني مصوب و در مواد قانوني»هاصالحيت ذاتي انتخاب

و محلي مقرراتي را وضع كرده است)25تا10مواد( مربوطه در؛راجع به صالحيت ذاتي

مق،حاليكه اين دو نوع صالحيت يكي دانست دو و نبايد اين دو را در. وله مختلف هستند

كه بين مراجع داراي صالحيت ذاتي، مرجع مستقر در كدام صالحيت محلي، بحث اين است

كه يك مرجع  كه در صالحيت نسبي، بحث اين است و حال آن به رسيدگي است محل، صالح

چه ميزاني مي مقضايي تا چه و از به رسيدگي به دعوا تواند به دعوا رسيدگي كند يزاني صالح

و تشخيص صالحيت. مطروحه نخواهد بود به عبارت ديگر، در صالحيت محلي پس از تعيين

ها(ذاتي يك مرجع، بايد ديد از مراجع موجود در شهرهاي  در) محل مختلف، مرجع مستقر

ان كدام محل، صالح به رسيدگي است، حال آن كه در صالحيت نسبي، برخي مراجع تا ميز

و مازاد بر آن در صالحيت مرجع رسيدگي استخاصي از دعوا را مي . توانند رسيدگي كنند

و محلي تعيين شده است ليكن برخي مراجع در صالحيت نسبي، مرجع صالح از جهت ذاتي

به رسيدگي به دعوا مي مثالً در زمان وجود دادگاه هاي. باشندفقط تا ميزان خاصي صالح

س(2و1حقوقي  ، دعوي مطالبه طلب در صالحيت دادگاه حقوقي محل اقامت)1373ال تا
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و دادگاه حقوقي محل اقامت خوانده،. خوانده است دادگاه حقوقي، صالحيت ذاتي داشت

به دو دسته 2 حقوقي دادگاهو1حقوقي دادگاهي صالحيت محلي داشت ولي دادگاه حقوقي

و دادگاه حقوقيمي تقسيم به دعوا000/000/2 فقط تا مبلغ2شدند به رسيدگي  ريال صالح

و دعاوي مازاد بر  بود كه اين صالحيت،1 ريال در صالحيت دادگاه حقوقي000/000/2بود

. صالحيت نسبي بود

در سال. صالحيت نسبي فقط در مورد شوراي حل اختالف مصداق دارد، در حال حاضر

دع1381 به يا000/000/10اوي با خواسته، با تأسيس شوراهاي حل اختالف، رسيدگي  ريال

و دعاوي با خواسته بيش از به اين شوراها واگذار شد  ريال در صالحيت000/000/10كمتر

شددادگاه مي7مادة. هاي عمومي قرار داده : داشت آيين نامه شوراي حل اختالف مقرر

مي« و فصل دعاو.2:... باشندشوراها در موارد ذيل صالح به رسيدگي و شكايت حل ي

به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي-1: مطروحه با رعايت مراتب ذيل  كليه دعاوي راجع

كه خواسته دعوي بيش از مبلغ .»... ميليون ريال نباشد10از جرم، ضمان قهري در صورتي

و دادگاه عمومي بدين ترتيب نوعي از صالحيت نسبي در مورد شوراهاي حل اختالف

ش .دپذيرفته

و ايجاد صالحيت براي شوراهاي1387در سال ، با تصويب قانون شوراي حل اختالف،

و000/000/50حل اختالف براي رسيدگي به دعاوي با خواسته 000/000/20 ريال در شهرها

به دادگاه) روستاها(ريال هاي عمومي مجدداً صالحيت نسبي شوراهاي حل اختالف نسبت

مي دارد1387ن شوراي حل اختالف مصوب قانو11مادة. پذيرفته شد در«: مقرر قاضي شورا

مي نمايد و مبادرت به صدور رأي و شوراي اختالف رسيدگي -1: موارد زير با مشورت اعضا

و در شهر تا پنجاه ميليون)000/000/20(دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال

.»...ريال)000/000/50(

كه،بنابراين مي سوالي و دادگاه مطرح كه هر گاه ميان شوراي حل اختالف شود اين است

عمومي يا ميان شوراها يا بين شوراها با ساير مراجع قضايي غير دادگستري اختالف محقق 

به رسيدگي است؟ در اين زمينه بايد موارد زير را  چه مرجعي براي حل اختالف صالح گردد،

:از يكديگر تفكيك كرد

ح-الف و دادگاه عمومي، در خصوص ل اختالف صالحيت ميان شوراي حل اختالف

و17مطابق ماده به صالحيت عام محاكم دادگستري و با توجه  قانون شوراي حل اختالف

به شوراي حل اختالف، رأي دادگاه عمومي الزم االتباع و درجه دادگاه عمومي نسبت موقعيت
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كه در صورت اخت به عبارت ديگر، همان1.است و تجديدنظر، نظر طور الف بين دادگاه عمومي

و شوراي حل اختالف، نظر  مرجع عالي الزم االتباع است، در صورت بروز اختالف بين دادگاه

به عنوان مرجع عالي براي شورا الزم االتباع خواهد بود م31طبق ماده. دادگاه ر، زبو قانون

2.باشدمي شورا دادگاه عمومي مرجع تجديدنظر از آراي صادره از سوي قاضي

 قائلدباي3 قانون مزبور15 در مورد اختالف بين شوراهاي حل اختالف بر اساس ماده-ب

:به تفكيك شد

 هرگاه اختالف بين شوراهاي حل اختالف در يك حوزه قضايي باشد، حل آن با شعبه-1

با حل اختالف روس2بنابراين، اگر بين شعبه. اول دادگاه عمومي همان حوزه است تايي بابل

 حل اختالف شهري بابل، در صالحيت اختالف شود، شعبه اول دادگاه عمومي بابل،5شعبه 

. حل اختالف خواهد كرد

 هر گاه بين شوراهاي حل اختالف واقع در حوزه قضايي يك شهرستان يا استان،-2

ص الح به اختالف محقق گردد، شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان

در. رسيدگي است بنابراين، اگر بين شوراي حل اختالف بابل با شوراي حل اختالف بابلسر

مركز(مورد صالحيت اختالف حاصل شود، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي ساري 

. خواهد بود) استان

 در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي-3

به صالحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شده شهر كه ابتداً ستان مركز استاني است

بنابراين، اگر بين شوراي حل اختالف دامغان با شوراي حل اختالف شهر ساري دربارة. است

صالحيت اختالف شود، چنانچه ابتداً پرونده در شوراي حل اختالف دامغان، مطرح شده باشد، 

 عمومي شهرستان سمنان بايد حل اختالف كند ولي چنانچه ابتدا پرونده در شعبه اول دادگاه

شوراي حل اختالف ساري مطرح شده باشد، شعبه اول دادگاه عمومي ساري حل اختالف

. خواهد كرد

مي17 ماده.1 و مراجع قضائي، نظـر«: دارد قانون شوراي حل اختالف مقرر در صورت بروز اختالف در صالحيت بين شورا

.»مرجع قضائي الزم االتباع است

ش...«.1 ميمرجع تجديد نظر از آراء قاضي .».باشدورا دادگاه عمومي همان حوزه قضايي

مي15ماده.2  در صورت اختالف در صالحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام«: دارد قانون شوراي حل اختالف مقرر

: شودمي

.است در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه-الف

هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه در مورد شوراهاي واقع در حوزه-ب

. قضائي شهرستان مركز استان است

به-ج  در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً

.» شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شده استصالحيت
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16 در مورد اختالف بين شورا با ساير مراجع قضايي غير دادگستري بر اساس ماده-ج

ببايد1قانون اخيرالذكر شد قائل :ه تفكيك

 در صورت بروز اختالف بين شورا با ساير مراجع قضايي غير دادگستري در يك حوزه-1

بنابراين، اگر بين. قضائي، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است

شوراي حل اختالف بابل با هيئت حل اختالف مستقر در اداره كار بابل دربارة صالحيت 

ش . ود، شعبه اول دادگاه عمومي بابل بايد حل اختالف كنداختالف

م-2 هاي قضايي مختلف يك استان باشد، حل اختالف با شعبهر در حوزهزبو اگر اختالف

با. اول دادگاه عمومي مركز همان استان است بنابراين، اگر بين شوراي حل اختالف بابل

ا100كميسيون ماده  ختالف شود، شعبه اول دادگاه عمومي شهرداري بابلسر دربارة صالحيت

. بايد حل اختالف كند) مركز استان(ساري 

 اگر اختالف فوق الذكر در حوزه دو استان باشد، حل اختالف با شعبه اول دادگاه-3

به صالحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر كه ابتداً عمومي شهرستان مركز استاني است

بي. شده است ن شوراي حل اختالف ساري با هيات حل اختالف مستقر در اداره بنابراين، اگر

كار دامغان درباره صالحيت اختالف شود، چنانچه ابتداً پرونده در هيات حل اختالف دامغان

اظهار نظر شده باشد، شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان سمنان بايد حل اختالف كند ولي 

 ساري اظهار نظر شده باشد، شعبه اول دادگاه چنانچه ابتدا پرونده در شوراي حل اختالف

. عمومي ساري حل اختالف خواهد كرد

به وحدت مالك ماده و با توجه  قانون27با توجه به سكوت قانون شوراي حل اختالف

كه شوراي حل اختالف خود را صالح به رسيدگي نداند، بايد آيين دادرسي مدني، در صورتي

پ به مرجع صالح ارسال نمايدبا صدور قرار عدم صالحيت، .رونده را

 نتيجه
شود كه يك مرجع قضاوتي براي رسيدگي به امري، اختالف در صالحيت وقتي محقق مي

كه در مرجع ديگري،  از خود نفي صالحيت كند يا خود را صالح به رسيدگي در امري بداند

كه صالحيت محلي بر خالف اعتقاد برخي از حقوقدانان، بايد دانست. مطرح رسيدگي است

و تشخيص صالحيت ذاتي. با صالحيت نسبي تفاوت دارد در صالحيت محلي پس از تعيين

 
مي16 ماده.3 در صورت بروز اختالف در صالحيت شورا با ساير مراجع قضائي غير«: دارد قانون شوراي حل اختالف مقرر

و در حوزه هاي قضائي دادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است

در صورت تحقق اختالف شورا. تلف يك استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان استمخ

شد15ماده»ج«با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند  .» اين قانون عمل خواهد



19 اختالف در صالحيت در آيين دادرسي مدني ايران

ها(يك مرجع، بايد ديد از مراجع موجود در شهرهاي مختلف، مرجع مستقر در كدام) محل

كه در صالحيت نسبي، برخي مراجع تا ميزان خاصي  به رسيدگي است، حال آن محل، صالح

و مازاد بر آن در صالحيت مرجع رسيدگي استاز دعوا را مي .توانند رسيدگي كنند

مي شود سه دسته تقسيم در: اختالف در صالحيت به اختالف در صالحيت ذاتي، اختالف

و اختالف در صالحيت نسبي در صورت بروز اختالف در صالحيت ذاتي،. صالحيت محلي

قض.حل اختالف با ديوان عالي كشور است به صالحيت مرجع غيرقضايي از چنانچه مرجع ايي

از28خود نفي صالحيت كند، طبق ماده  و راي وحدت رويه صادره  قانون آيين دادرسي مدني

به ديوان ارسال مي به مرجع ديوان عالي كشور، پرونده و در صورت تاييد ديوان، پرونده شود

بعنوان مرجع حل اختالف بدين ترتيب، قبل از بروز اختالف، ديوان. شودغيرقضايي ارسال مي

و. كنداظهارنظر مي آن بهتر كه در اين مورد، ابتدا پرونده با صدور قرار عدمامنطقي تر ست

به مرجع غير و در صورت بروز اختالف، ديوان حل اختالف صالحيت قضايي ارسال شود

م. كند مح. در اين زمينه، ضروري استزبوراصالح ماده لي، در مورد اختالف در صالحيت

چنانچه مراجع مختلف در حوزه يك استان باشند، حل اختالف با دادگاه تجديدنظر آن استان 

و در صورتي كه مراجع، در حوزه دو استان باشند، حل اختالف با ديوان عالي كشور  است

حل1387 با تصويب قانون شوراهاي حل اختالف در سال. است ، ممكن است بين شوراي

و مرجع قضايي  نظر در اين صورت، اصوالً. در مورد صالحيت نسبي اختالف شوداختالف

.مرجع قضايي براي شورا الزم االتباع است

و مأخذمنابع
.تهران، چاپ اطلس،آيين دادرسي مدني،)1377(احمدي، نعمت،.1

آن،)1381(ارفع نيا، بهشيد، شعباني، محمد مهدي،.2 و نحوه حل .تهران رات بهتاب،، انتشااختالف در صالحيت محاكم

وتشريفات دادرسي در آراء ديوان عالي كشور،)1376(بازگير، يداهللا،.3 و احكام راجع به آن در امور مدني ، صالحيت

.انتشارات فردوسي جزايي،

.تهران، كتابخانه گنج دانش،ترمينولوژي حقوق،)1382(جعفري لنگرودي، محمد جعفر،.4

.، انتشارات دانشگاه تهران10، جلد غت نامهل،)1377(دهخدا، علي اكبر،.5

.، نشر خط سومقانون آيين دادرسي مدني در نظم كنوني،)1385(زراعت، عباس،.6

.تهران، نشر ميزان،1، جلد آيين دادرسي مدني،)1383(شمس، عبداهللا،.7

و بازرگاني،)1382(محسن، صدرزاده افشار،.8 .،جهاد دانشگاهيآيين دادرسي مدني

.تهران، انتشارات مجد،آيين دادرسي مدني،)1386(كريمي، عباس،.9

و بازرگاني،)1378(متين دفتري، احمد،. 10 .تهران، مجد،1جلد،آيين دادرسي مدني

.، انتشارات پايدار1، جلد آيين دادرسي مدني،)1376(مدني، جالل الدين،. 11

.، انتشارات پايدار2جلد، آيين دادرسي مدني،)1376(، -------- ----. 12

.، كتابخانه گنج دانش1، جلدهاي عمومي وانقالبشرح قانون آيين دادرسي دادگاه،)1386(مهاجري، علي،. 13
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و تكاليف خواهان دعوا در اولين جلسه دادرسـي« و ويژگـ«.1، شـماره 1387سـال» حقوق ي هـا

.101، شماره 1389سال» شرايط شكلي درخواست دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران


