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  اصول آيين دادرسي مدني فراملي

   ي اصولقلمرو و اجرا

همينطـور، ايـن اصـول      . اين اصول، معيارهايي براي حل و فـصل اختالفـات بازرگـاني فراملـي هـستند               

 ديگـر مناسـب و در عـين حـال مبنـايي بـراي               توانند براي حل و فصل بسياري از اختالفـات مـدني            مي

  .ابتكارات آتي جهت اصالح قوانين آيين دادرسي مدني باشند

  طرفي و اوصاف دادگاه و دادرسان آن  استقالل، بي    .1

موضوعي و حكمي آن، داراي استقالل  دادگاه و دادرسان در رسيدگي به دعوا بر اساس امور          1-1
اي از اين   از هر گونه اعمال نفوذ ناروا، اعم از داخلي و خارجي، نمونهاجتناب. ضايي هستندق

  . استقالل قضايي است
اي دادگاه بايد بـه       اعضاي غير حرفه  . دادرسان بايد از دوره تصدي متعارفي برخوردار باشند          2-1

ير اشخاص ذينفـع در     اي انتخاب شوند كه استقالل آنها از اصحاب دعوا، اختالف و سا             شيوه
  . دعوا، تضمين شود

گيري است،    دادرس يا هر شخص ديگري كه داراي اختيار تصميم        . طرف باشد   دادگاه بايد بي     3-1
طرفي آنان، بايد از رسيدگي به دعوا امتنـاع           در صورت وجود جهات متعارف براي ظن به بي        

، بايـد شـيوه رسـيدگي    براي رسيدگي به شكايات مربوط به تخلفات قضايي دادرسان   . كند
  .عادالنه و كارآمدي وجود داشته باشد

هاي ديگر استماع كند مگر  دادگاه يا دادرس نبايد اظهارات يكي از طرفين را در غياب طرف       4-1
شود و براي اداره عـادي         مي ١هاي بدون ابالغ    در مواردي كه اين اظهارات مربوط به دادرسي       

 كه بين دادگاه و يكي از طرفين دعوا بدون حضور           در صورتي . جريان دادرسي ضرورت دارد   
  .اي صورت گيرد، دادگاه بايد فوراً طرف غايب را از مفاد آن مطلع كند طرف ديگر مذاكره

  . اي برخوردار باشد دادگاه بايد از دانش و تجربه حقوقي قابل توجه   5-1

                                                 
1. Proceedings without notice  
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  صالحيت دادگاه نسبت به طرفين     .2

  : دادگاه در موارد زير صالحيت رسيدگي به دعوا را دارد   1-2
  وقتي كه طرفين دعوا جهت ارجاع اختالف به آن دادگاه با يكديگر تراضي كنند؛   1-1-2
ه يا واقعـه مـورد اخـتالف،       وقتي كه ميان كشور مقر دادگاه با طرف دعوا يا معامل            2-1-2

: در موارد زير، ارتبـاط اساسـي وجـود دارد         . اي وجود داشته باشد     ارتباط اساسي 
وقتي كه بخش مهمي ازمعامله يا واقعه در كشور محل دادگاه حادث شده باشـد؛               
اگر خوانده شخص حقيقي است، اقامتگاه وي و اگر شخص حقوقي اسـت، مركـز               

در كشور محل دادگاه باشد؛ و همچنين در صورتي         امور بازرگاني يا محل ثبت آن       
 . دادگاه واقع شده باشدقركه اموال مورد اختالف در كشور م

دادگاه در موارد زير نيز صالحيت رسيدگي به دعوا را دارد مشروط بـر ايـن كـه بـه طـور                        2-2
  :متعارف هيچ دادگاه صالح ديگري وجود نداشته باشد

حل دادگاه حضور داشته يا داراي تابعيـت آن كـشور           وقتي كه خوانده در كشور م       1-2-2
  . باشد

 دادگاه داشته باشد، اعم از اين كه اخـتالف          قروقتي كه خوانده اموالي در كشور م        2-2-2
طرفين مربوط به آن اموال باشد يا نباشد، اما اختيار دادگاه در رسيدگي بايد بـه                

  .  آنها محدود شودقيمت اموال يا عين
ا اموال واقع در سـرزمين كـشور متبـوع خـود دسـتور              يتواند راجع به اشخاص      دادگاه مي   3-2

  .اقدامات موقت و احتياطي را صادر كند، حتي اگر نسبت به اصل دعوا فاقد صالحيت باشد
در صورتي كه اصحاب دعوا قبالً راجع به صالحيت انحصاري دادگاه يا مرجع ديگري توافـق              4-2

  .  بايد از رسيدگي خودداري كندكرده باشند، به طور كلي دادگاه
 از دادگاه رسيدگي كننده     يتر  مناسبصالحيت  دادگاه ديگر   يك  در صورتي كه معلوم شود        5-2

  . تواند از رسيدگي خودداري يا قرار توقيف دادرسي را صادر كند ، دادگاه اخير ميدارد
شد، دادگاه الحق بايد    در صورتي كه دعوا سابقاًً در دادگاه ديگري مطرح و تحت رسيدگي با              6-2

از رسيدگي خودداري يا قرار توقيف دادرسي را صادر كند، مگر اين كه معلوم شـود كـه در          
  . عادالنه، مؤثر و سريع نخواهد بود به طوررسيدگي دادگاه سابق
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   دادرسي برابري اصحاب دعوا در    .3

دادگاه بايد امكان برخورداري متداعيين از رفتار برابر و فرصت متعارف جهت طرح ادعا يـا                  1-3
  .دفاع آنان را تضمين كند

حق برخورداري متداعيين از رفتار برابر شامل اجتناب دادگاه از هر نوع تبعيض نامـشروع،                 2-3
ادگاه بايد به مـشكالت طـرف       د. شود  به خصوص بر مبناي تابعيت يا محل اقامت طرفين مي         

  .خارجي كه ممكن است از حيث شركت در دادرسي با آن مواجه شود، توجه كند
دادگاه نبايد به صرف اين كه يكي از طرفين تبعه يا مقيم كشور محل دادگاه نيـست، وي را                     3-3

ملزم كند كه براي خسارات دادرسي طرف ديگر يـا خـسارات احتمـالي ناشـي از اجـراي                   
  .  موقت يا احتياطي، تأمين و تضمين بسپارداقدامات

تا حد امكان، نبايد بار نامتعارف دسترسي به دادگـاه را بـه              ٢قواعد صالحيت محلي دادگاه،     4-3
  . طرفي كه اقامتگاه وي در مقر دادگاه نيست، تحميل كند

  وكيل حق برخورداري از     .4

دعوا حق اختيار وكيل به انتخـاب خـود را دارد؛ ايـن حـق هـم شـامل        هر يك از طرفين  1-4
شود كه در محل دادگاه به حرفه وكالـت اشـتغال دارد و هـم شـامل                   نمايندگي وكيلي مي  

  .معاضدت فعال وكيلي كه در كشوري ديگر به اين حرفه اشتغال دارد
 وكيل بايد مجاز باشد كه تكليف وفاداري به موكل و           .اي وكيل بايد حفظ شود      استقالل حرفه   2-4

  .حفظ اسرار وي را ايفاء نمايد

  ابالغ صحيح و حق استماع اظهارات     .5

اي كه به طور متعارف مؤثر است، بـه نـشاني             در شروع دادرسي، برگ اخطار بايد به وسيله         1-5
يگـر كـه حـاوي جهـات        هاي د   اي از برگ دادخواست يا برگ       نسخه. خواندگان ارسال شود  

خوانده بايد از   . موضوعي دعوا و تعيين خواسته خواهان باشد، بايد پيوست برگ اخطار شود           
گويي به دعواي خواهان و امكان صدور حكم غيابي عليه خود در صـورت عـدم                  نحوه پاسخ 

  . پاسخ به موقع به آن، آگاه باشد
                                                 
2. Venue rules  
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 دادگاه و نيز به زبان رايج قر در كشور م بايد به زبان رايج5-1هاي موضوع اصل  اوراق و برگ  2-5
در كشور محل اقامت اشخاص حقيقي يا محل اصلي امور تجاري اشخاص حقـوقي و يـا بـه               

هاي ديگر نيز بايـد       همين طور، خوانده و طرف    . زبان اسناد اصلي معامله تنظيم و ابالغ شود       
 در دادرسـي، مطـابق      هاي خود را به زبان رايج       لوايح دفاعيه، اظهارات معارض و درخواست     

  .، تنظيم و به خواهان ابالغ كنند6مقررات اصل 
هاي ديگر و     هاي طرف   ها بايد فوراً از پيشنهاد و درخواست        بعد از شروع دادرسي، همه طرف       3-5

  .تصميمات دادگاه آگاه شوند
اصحاب دعوا حق دارند امور موضوعي و حكمي مورد اختالف كه مربوط به مورد دعوا است                   4-5

  .داليل مثبته ادعاي خود را به دادگاه ارائه كنندهمچنين  و
هر يك از طرفين بايد از فرصت عادالنه و وقت كافي متعارف برخوردار باشند كه بـه امـور                     5-5

موضوعي و حكمي مورد اختالف و به داليل ابرازي طرف ديگر و دستورات و پيـشنهادهاي                
  .دادگاه پاسخ دهند

هاي اساسي مـورد       موارد اختالف اصحاب دعوا توجه و سپس به موضوع         دادگاه بايد به كليه     6-5
  . اختالف رسيدگي كند

هـاي ارتبـاطي سـريع،        توانند، با توافق يكديگر و با اجازه دادگاه، از شيوه           اصحاب دعوا مي    7-5
  .مانند وسايل ارتباطي از راه دور استفاده كنند

 صادر و اجرا كند كه معـارض بـا           را  دستوري ،دهتواند بدون اخطار قبلي به خوان       دادگاه نمي   8-5
منافع وي باشد مگر اين كه متقاضي دستور لزوم فوريت آن و غلبه مالحظـات منـصفانه را                  

بايد با منافعي كه متقاضـي درصـدد حفـظ آن اسـت،              ٣يكجانبهصدور دستور   . اثبات كند 
امكان، بايد از مفاد    طرفي كه به زيان وي اين دستور صادر شده است، تا حد             . متناسب باشد 

دستور دادگاه و جهات استنادي موجهه آن مطلع شـود؛ همچنـين وي بايـد از ايـن حـق                    
  .برخوردار باشد كه از دادگاه رسيدگي مجدد، فوري و كامل آن را درخواست كند

                                                 
3. Ex parte order  
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6.    

                                                

  زبان دادرسي 

اين امـر شـامل اسـناد و        . به طور كلي، جريان دادرسي بايد به زبان رايج دادگاه اداره شود             1-6
  .شود ميمدارك ارائه شده و مذاكرات شفاهي در دادگاه نيز 

 يكـي از طـرفين      موجب ضـرر  هاي ديگر را، در صورتي كه         تواند استفاده از زبان     دادگاه مي   2-6
  . ، در تمام طول دادرسي يا بخشي از آن مجاز شماردنباشد

اگر يكي از طرفين دعوا يا شاهد به زبان دادرسي آشنا نباشد، بايد امكان ترجمه براي آنها                   3-6
 توافـق اصـحاب دعـوا يـا         به موجب طول و مفصل ممكن است      ترجمه اسناد م  . فراهم شود 

  . از آنها محدود شودقسمت هاييدستور دادگاه به 

  اجراي فوري عدالت     .7

  .دادگاه بايد اختالف طرفين را در مدت زمان متعارف حل و فصل كند  1-7
اصحاب دعوا مكلفند با دادگاه همكاري كنند و حق دارند كه به طور متعارف طرف مشورت                  2-7

برنامه زماني متعارف رسيدگي و مواعد آن       . ه زماني رسيدگي قرار گيرند    دادگاه درباره برنام  
شـوند؛ همچنـين، ضـمانت        به موجب قواعد دادرسي و دستورات قضايي دادگاه تعيين مي         

اجراي عدم رعايت غير موجه اين اوقات و مواعد توسط طرفين يا وكالي آنـان بـه موجـب                   
  .شود همين قواعد و ضمن دستور دادگاه تعيين مي

   4اقدامات موقت و احتياطي    .8

تواند دستور اجراي اقدام موقت را صادر كند كه اين امر براي حفـظ مـؤثر                  دادگاه وقتي مي    1-8
. خواسته تا صدور حكم قطعي يا براي حفظ و اداره وضع موجود از جهات ديگـر الزم باشـد            

  . را رعايت كند٥دادگاه بايد در پذيرش درخواست اقدامات موقت و احتياطي، اصل تناسب

 
4. Provisional and Protective Measures  
5. The principle of proportionality  
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ند بدون ابالغ به طرف مقابل، دستور اجراي اقدام موقت و احتياطي را صـادر               توا  دادگاه نمي   2-8
متقاضـي بايـد در     . كند مگر فقط بر مبناي ضـرورت فـوري و غلبـه مالحظـات منـصفانه               

درخواست خود، امور موضوعي و حكمي را كه دادگاه الزم است براي صدور دستور از آنهـا                 
شود،   عليه او صادر مييكجانبه كه اين دستور شخصي. آگاه باشد، به طور كامل تصريح كند      

بايد از اين امكان برخوردار باشد كه در اولين فرصت ممكن، نسبت بـه مبنـاي صـدور آن                   
  .اعتراض كند

اگر دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض خوانده پي ببرد كه از ابتـدا مـوجبي بـراي صـدور                      3-8
ت، به طور كلي متقاضـي دسـتور بايـد          دستور اقدامات موقت و احتياطي وجود نداشته اس       

دادگاه، در صورت اقتضا، بايد متقاضي اقـدام موقـت و           . خسارات طرف مقابل را جبران كند     
احتياطي را ملزم كند كه تأمين مناسب توديع كند يا به طـور رسـمي ملتـزم بـه جبـران                     

  .خسارات احتمالي طرف مقابل گردد

  ساختار دادرسي      .9

مقطع مقـدماتي، مقطـع ميـاني و مقطـع          : مقطع باشد به طوركلي، دادرسي بايد حاوي سه         1-9
  .نهايي

در مقطع مقدماتي، اصحاب دعوا بايد ادعاها، دفاعيات و ساير موارد اختالف و داليل اصلي                 2-9
  .خود را به طور كتبي به دادگاه ارائه كنند

  :در مقطع مياني، دادگاه بايد در صورت لزوم، امور زير را انجام دهد  3-9
  .ي را براي اداره دادرسي برگزار كندجلسات  1-3-9
  .  دادرسي باشدجرياناي از   تهيه كند كه حاوي خالصه ايبرنامه زماني  2-3-9
مـستلزم اتخـاذ    به اموري مانند صالحيت، اقدامات احتياطي و مـرور زمـان كـه                3-3-9

  .، رسيدگي كندتصميم فوري هستند
  .  داليل را بررسي كندامكان دسترسي به دليل، پذيرش، افشا و تبادل  4-3-9
براي اين كه در ابتداي امر تمام يا بخشي از اختالف طرفين تعيين تكليف شـود،                  5-3-9

  .هايي را كه طرفين از اساس درباره آنها توافق دارند، مشخص كند موضوع
  .شود، صادر كند دستوراتي را كه مربوط به اداره دليل مي  6-3-9
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به دادگاه   9-3-6صحاب دعوا بايد داليلي را كه قبالً طبق اصل          در مقطع نهايي، به طور كلي ا        4-9
اي اسـت كـه       جلسه نهايي، جلسه  . اند، در يك جلسه نهايي متمركز ارائه كنند         اظهار نكرده 

  .كنند هاي خود را در آن جا مطرح مي ها و استدال ل طرفين آخرين بحث

   ٦اصل حاكميت اصحاب دعواي مدني    .10

تواند رأسـاً و بـه نظـر خـود            آغاز شود؛ دادگاه نمي   دعواي مدني بايد با درخواست خواهان         1-10
  ٧.مبادرت به طرح آن نمايد

تعيين دادگـاه صـالح     ،  تاريخ ثبت دادخواست نزد دادگاه، ازحيث شمول قوانين مرور زمان           2-10
 ساير اموري كه مقتضي اقدام به موقع هستند، تعيين كننده  و٨ دعواي مطروحهايراد ازپس 
  . است

 به وسيله ادعاها و دفاعيات اصحاب دعوا در دادخواست و لوايح آنـان از جملـه        قلمرو دعوا   3-10
  .شود دادخواست اضافي و لوايح اصالحي تعيين مي

هر يك از اصحاب دعوا حق دارد با اثبات علت موجه ادعا يا دفاعيات خود را تصحيح كنـد                     4-10
ود و در موقعي صورت بگيرد مشروط بر اين كه بالفاصله اين تغييرات به طرف مقابل ابالغ ش 
  . عدالتي نشود كه باعث تأخير نامتعارف دادرسي يا از جهاتي ديگر موجب بي

 تسليم به دعوا     و به موجب استرداد دعوا    در هر زماني     خواست خود طرفين حق دارند كه به        5-10
تواند   يخواهان نم . اصالح كنند يا آن را    يدهند  يا سازش، به تمام يا بخشي از دادرسي پايان          

  .در صورت ورود زيان به طرف مقابل، به طور يكجانبه به دعوا پايان يا آن را تغيير دهد

  اصحاب دعوا و وكالي آنان تكاليف     .11

  . هاي ديگر با حسن نيت رفتار كنند طرفين و وكالي آنان بايد در مواجه با دادگاه و طرف  1-11

                                                 
6. Le Principe dispositif 

تواند رأساً    شود؛ داد گاه نمي     ز مي دادرسي با طرح دعواي خواهان آغا     «: اي متون، اين اصل اين گونه ترجمه شده است          در پاره   .7

پرسش اين است كه اگر دادگاه نتواند خود را صالح به رسـيدگي بدانـد پـس چـه كـسي                     . »خود را صالح به رسيدگي بداند     

 ).مترجم(تواند خود را صالح به رسيدگي بداند؟  مي

8. Lis pendens  
.م ايران.د.آ.ق) شق اول/ 2بند (84ك به م.همچنين ر. ته شده استنيز گف» ايراد دعواي طرح شده«و » واايراد سبق طرح دع«به آن   
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اصحاب دعوا در مسؤوليت دادگاه جهت پيشبرد حل و فصل عادالنـه، كارآمـد و بـه طـور                     2-11
 اخالل در گواهي    طرفين دعوا نبايد با اقداماتي مانند     . متعارف سريع دادرسي سهيم هستند    

  .گواهان يا اتالف داليل، از جريان دادرسي سوء استفاده كنند
در مقطع مقدماتي، طرفين بايد امور موضوعي مربوط به دعوا، جهات حكمي مورد اختالف و                 3-11

نيز خواسته دعوا را با ذكر جزئيات متعارف ارائه كنند؛ همچنين آنها بايد داليلي را كه براي                 
اگر يكي از طرفين بـا دليـل موجـه          . خود دارند، با تصريح كافي توصيف كنند      اثبات ادعاي   

ثابت كند كه قادر به تصريح كافي امور موضوعي يا داليل مثبت آن نيست، دادگاه بايد بـه                  
اين امكان توجه الزم داشته باشد كه امـور موضـوعي و داليـل ضـروري بعـداً در جريـان                     

  .دادرسي تكميل خواهند شد
يكي از طرفين بدون عذر موجه از پاسخ به موقع به امور مـورد اخـتالف طـرف ديگـر                    اگر    4-11

تواند بعد از تذكر به وي، آن را مبناي كافي براي تلقي اين موضوع  خودداري كند، دادگاه مي
  .بداند كه امر مورد اختالف مورد تصديق يا پذيرش طرف مذكور است

لفند كه به موكلين خود در انجـام تكـاليفي كـه در             اي مك   وكالي اصحاب دعوا از نظر حرفه       5-11
  .دادرسي به عهده دارند، مساعدت كنند

  تعدد دعاوي و اصحاب دعوا؛ دعاوي اشخاص ثالث     .12

ه دادگاه نسبت بـه     تواند عليه طرف مقابل خود يا شخص ثالثي ك          هر يك از طرفين دعوا مي       1-12
او صالحيت رسيدگي دارد، هر ادعايي را مطرح كند، مشروط بر اين كه اين دعوا با موضوع                 

  .دعوايي كه در جريان است، ارتباط اساسي داشته باشد
هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود نفعي قائل باشد كه                 2-12

تواند به نظر خود يـا حـسب          دادگاه مي . واند وارد دعوا شود   ت  ارتباط اساسي با آن دارد، مي     
دعـاوي  . فرابخوانـد درخواست يكي از طرفين با ارسال اخطار، اشخاص ثالث را به دادرسي             

شوند كه موجب تأخير يـا پيچيـدگي نامتعـارف            اشخاص ثالث فقط در صورتي پذيرفته مي      
قـانون مقـر دادگـاه      . طرفين نشوند دادرسي يا به نحوي ديگر باعث زيان ناعادالنه يكي از           

  . تواند طرح دعاوي اشخاص ثالث در مرحله تجديد نظر را تجويز كند مي
دادگاه در صورت اقتضاء، بايد اجازه بدهد كه در جريان دادرسي شخص ديگري جايگزين يا                 3-12

  .در رديف يكي از اصحاب دعوا قرار گيرد

 
www.sdil.org      



9    :صفحه              اصول آيين دادرسي مدني فراملي

 
www.sdil.org      

شود، به طور كلي همان حقـوق و تكـاليف             مي حقوق و تكاليف طرفي كه به دادرسي ملحق         4-12
حدود اين حقوق و تكاليف به مبنا، زمان و اوضاع و احوال الحاق . اصحاب دعواي اصلي است

  .رداشخاص جديد يا طرح دعاوي اشخاص ثالث بستگي دا
دادگاه به منظور اين كه دعوا را به طور عادالنه يا مؤثرتري اداره و حل و فصل كنـد يـا بـه                         5-12

تواند قرار رسيدگي جداگانه دعـاوي، امـور مـورد رسـيدگي يـا                منظور اجراي عدالت، مي   
اين اختيـار   . هاي ديگر صادر كند     هاي دعوا يا قرار رسيدگي توأمان آنها را با دادرسي           طرف

  .دادگاه شامل اشخاص يا دعاوي كه مشمول اين اصول نيستند، نيز خواهد شد

   9 ياور دادگاهنظريه حقوقي    .13

در صورتي كه اشخاص ثالث داوطلبانه درباره مسائل قانوني مهم پرونده و اطالعات راجع به                 
تواند به صـالحديد      سوابق امر، نظريه حقوقي خود را كتباً به دادگاه ارائه بدهند، دادگاه مي            

توانـد نظريـه      دادگاه خود نيز مي   .  مشورت با اصحاب دعوا، اين نظريه را بپذيرد        خود پس از  
 بررسـي   ياور دادگـاه  دادگاه قبل از اين كه اظهار نظر        . حقوقي اين اشخاص را استعالم كند     

كند، بايد براي طرفين دعوا اين فرصت را فراهم كرد كه نقطه نظـرات مكتـوب خـود را در                    
  .  حقوقي وي ارائه كنندخصوص مسائل مطرح در نظريه

  مسؤوليت دادگاه در اداره دادرسي     .14

دادگاه بايد به طور فعـال در         منظور حل و فصل عادالنه و مؤثر دعوا و با سرعت متعارف،            به  1-14
همچنين، دادگاه بايد به ويژگي فراملي دعـوا        . ترين زمان ممكن دادرسي را اداره كند        سريع

  .توجه كند
 با مـشورت اصـحاب دعـوا        ادادرسي ر  دادگاه بايد  تا حدي كه به طور متعارف ممكن است،         2-14

  .اره كنداد
 را كه قرار است اختالفات بر آن اساس حل و فصل شوند و نيـز برنامـه                  ترتيبيدادگاه بايد     3-14

اي را كه مشتمل بر تاريخ و مواعد زماني در هر مقطعي از دادرسـي باشـد، مـشخص                     زماني
  . را تصحيح كند مقررتواند اين ترتيب همچنين، دادگاه مي. كند

                                                 
9. amicus curiae  
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   11 و صدور حكم غيابي10حكم رد دعواي متروك    .15

نوني، به طور كلي، حكم رد دعواي متروك بايد عليه خواهاني صادر شود كه بدون جهت قا                  1-15
دادگاه، قبل از صدور اين حكم، بايد خواهـان را بـه نحـو              . كند  دعواي خود را پيگيري نمي    

  .متعارف از تصميم خود آگاه كند
به طور كلي، حكم غيابي بايد عليه خوانده يا طرف ديگري صادر شـود كـه، بـدون جهـت                      2-15

اي خواهـان خـودداري     شود يا در مهلت مقرر از پاسخ به دعو          قانوني، در دادگاه حاضر نمي    
  .كند مي

  :دادگاه در صدور حكم غيابي بايد نكات زير را مورد توجه قرار دهد   3-15
  .دادگاه نسبت به خوانده غايب صالحيت رسيدگي دارد  1-3-15
مقررات مربوط به ابالغ رعايت شده و خوانده از فرصت كـافي جهـت پاسـخ بـه                    2-3-15

  .دعواي خواهان برخوردار بوده است
امور موضوعي و داليل موجود در پرونده به طور متعارف مثبـت ادعـاي خواهـان                  3-3-15

بوده و مبناي قانوني اين ادعا از جمله مطالبه ضرر و زيان يا هر گونه ادعاي مربوط 
  . هاي دادرسي موجه است به هزينه

ادخواسـت  تر از خواسته خواهـان در د        تواند بيش از مبلغ خواسته و شديد        حكم غيابي نمي    4-15
  .باشد

 قابـل تجديـد نظـر در        ،حكم رد دعواي متروك عليه خواهان و حكم غيابي عليه خوانـده             5-15
  .در همان دادگاه صادر كننده حكم استاعتراض دادگاه باالتر يا قابل 

دادگاه براي هر يك از طرفين كه تكليف حضور در جلسه رسيدگي را به هر نحوي رعايـت                    6-15
  .ضمانت اجرا قائل خواهد شد 17نكنند، طبق اصل 

                                                 
10. Dissmial 

اما مترجم تالش كرده است با تقليـد  .  وجود ندارددر حال حاضر، چنين تأسيسي به طور دقيق در حقوق دادرسي مدني ايران       

حكم رد  « معادل   1378قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب       ) 1تبصره  ) (ج (177ماده  » قرار ترك تعقيب  «ادبي از تأسيس    

با توجـه بـه     تر باشد اما      با توجه به قواعد حقوقي حاكم مناسب      » قرار رد دعواي متروك   «شايد  . را پيشنهاد كند  » دعواي متروك 

 ). مترجم( تر يافتيم را مناسب» حكم«اين مجموعه كه قرارها را غير قابل تجديد نظر دانسته، عنوان  33قاعده 

11. Default judgement  
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  دسترسي به اطالعات و داليل    .16

به طور كلي، دادگاه و هر يك از طرفين بايد به داليل مربوط به مـورد دعـوا و داليلـي كـه                     1-16
محرمانه و سرّي نيستند، از جمله اظهارات اصحاب دعوا و گواهان، گـزارش كارشناسـان و                

سي داشته باشند؛ همين اصل درباره داليل ناشي از بازرسـي اشـياء و معاينـه                اسناد دستر 
محل يا در صورت اقتضاء، نسبت به داليل ناشي از آزمايش و معاينه اشخاص از نظر جسمي                 

ارزش اثباتي هستند،  داراي اصحاب دعوا نيز حق دارند مطالبي را كه         . يا رواني، جاري است   
  .به دادگاه اظهار كنند

با درخواست يكي از طرفين در مواعد قانوني، دادگاه بايد دستور افشاء داليلي كه نزد طرف                  2-16
مقابل يا در اختيار وي است، صادر كند؛ همچنين، در صورت ضرورت و وجود جهات موجه،                
دادگاه همين دستور را درباره داليلي كه نزد اشخاص ثالث يا در اختيار آنهـا اسـت، صـادر      

گيرند، بايد مربوط به مورد دعـوا         يلي كه موضوع اين دستور دادگاه قرار مي       دال. خواهد كرد 
باشند، محرمانه و سري نباشند و به طور متعارف محرز شود كه داليل مـذكور نـزد طـرف                   

طرف يا شخص ثالثي كه بـه موجـب دسـتور      . مقابل و اشخاص ثالث يا در اختيار آنان است        
 تواند به استناد اين كـه اقـدام         د خود شده است، نمي    دادگاه ملزم به افشاء داليل موجود نز      

  . منافع او است، به اين دستور دادگاه اعتراض كندضر به ممذكور
توانـد بـا      وكيل هر يك از طرفين، به منظور تسهيل دسترسي به اطالعات، داوطلبانـه مـي                3-16

  .كره كند گفتگو و مذا١٢گواهاني كه احتمال اداي گواهي آنان در دادگاه وجود دارد،
اظهارات اصحاب دعوا، گواهي گواهان و نظريه كارشناسان بايد مطابق قـانون مقـر دادگـاه                  4-16

هرگاه در ابتدا امـر، دادگـاه يـا يكـي از طـرفين از طـرف ديگـر، گواهـان و                     . ١٣اخذ شود 
كارشناسان پرسش و تحقيق كرده باشند، طرف ديگر نيز به طور مستقيم حق طرح سواالت 

  . يك از آنها را داردتكميلي از هر
هاي دعوا باشد يا      هر شخصي كه دليلي را به دادگاه ارائه كند، اعم از اين كه او يكي از طرف                  5-16

شخص ثالث، حق دارد از دادگاه درخواست كند كه دستوري مبني بر منع افشاء ناموجه آن                
  .بخشي از دليل كه حاوي اطالعات محرمانه است، را صادر كند

                                                 
12. Potential witness  
13. Eliciting testimony of parties, witness, and experts…  
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اي براي نوع يـا       ناموجهنبايد ارزش   آزادانه ارزيابي كند و       بايد داليل اصحاب دعوا را     دادگاه  6-16
  .منبع دليل قائل شود

  ضمانت اجرا    .17

 براي كوتاهي يا خودداري اصحاب دعـوا، وكـال و اشـخاص ثالـث از انجـام               تواند  دادگاه مي   1-17
  .تكاليف مربوط به دادرسي كه به عهده آنان است، ضمانت اجرا قائل شود

 تخلـف و زيـان ناشـي از آن تناسـب داشـته باشـد؛                ميزانضمانت اجرا بايد متعارف و با         2-17
 تخلف و ميزان عمدي بـودن آن        وعوقهمچنين، ضمانت اجرا بايد با ميزان نقش متخلف در          

  .متناسب باشد
اسـتنباط  : توانند عليه اصحاب دعوا متناسب باشـند، عبارتنـد از           ضمانت اجراهايي كه مي     3-17

، رد تمام يا بخشي از ادعا، دفاع يا اظهار امور موضوعي؛ صدور حكم غيـابي؛                ١٤نتيجه منفي 
هايي كه طبق قواعد عادي حاكم        هها عالوه بر هزين     توقيف دادرسي؛ حكم به پرداخت هزينه     

توانند عليه اصـحاب دعـوا و اشـخاص ثالـث هـر دو                ضمانت اجراهايي كه مي   . مجاز است 
 .١٦ و جريمه تـأخير    ١٥ضمانت اجراهاي پولي مانند جريمه مالي     : متناسب باشند، عبارتند از   

  .شدتواند عليه وكال متناسب با ها از جمله ضمانت اجراهايي است كه مي پرداخت هزينه
دليل ، مانند ارائه    باشد سوء رفتار اصحاب دعوا و اشخاص ثالث شديد يا سنگين            صورتي كه   4-17

ضمانت اجراهـاي    آميز، قانون مقر دادگاه ممكن است          يا بروز رفتار خشن يا تهديد      متقلبانه
  .بيني كند ديگري از قبيل مسؤوليت كيفري پيش

                                                 
14. Drawing adverse inferences 

براي مثـال،   .  يافت توان آن را    اين اصطالح در آيين دادرسي مدني ايران با صراحت به كار نرفته است اما به طور تلويحي مي                 

مـاده  ( كنـد   مـي در مواردي كه با وجود دستور دادگاه، يكي از طرفين از ابراز سند و مدرك معيني كه نزد وي است خـودداري         

تواند آن را از قرائن مثبته ادعاي طرف ديگر           ، دادگاه مي  )210ماده( ورزد  مييا بازرگاني از ابراز دفاتر تجاري خود امتناع         ) 209

تعبير و ترجمه   » استنباط نتيجه منفي  «ين تلقي قرينه مثبته به نفع يكي از طرفين و به زيان طرف ديگر، در اين جا به                   هم. بداند

و در جايي ديگر از همان متن ! »تعزير«با اين وجود در متن ديگري كه ترجمه اين اصول است، اين اصطالح را به                . شده است 

 ).مترجم( شده است برگردان! »تقرير پيامدهاي ناخوشايند«به 

15. Fines  
16. Astreintes  
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  منع افشاء داليل سرّي يا محرمانه     .18

سـاير اطالعـات، شـامل داليـل و         تكليف اصحاب دعوا و اشخاص ثالث به افشاء داليـل و              1-18
  . اطالعات محرمانه يا سري و امور ديگري كه مصون از افشاء هستند، نخواهد شد

دادگاه در هنگام تصميم جهت استنباط نتيجه منفي يا اعمال ساير ضمانت اجراهـاي غيـر                  2-18
انـه  مستقيم عليه يكي از طرفين دعوا، بايد به اين موضوع توجه كند كه آيا سـري و محرم                 

تواند عـدم افـشاء آنهـا را          هاي قانوني مي    بودن داليل يا اطالعات و يا وجود ساير مصونيت        
  .توسط طرف مذكور توجيه كند

هاي مستقيم نسبت به      دادگاه در هنگام استفاده از اختيارات خود جهت اعمال ضمانت اجرا            3-18
ي دليل يا ساير اطالعـات،      يكي از اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث به منظور الزام آنان به افشا            

  .بايد به جنبه محرمانه و سري آنها توجه كند

  بيان اظهارات به صورت كتبي و شفاهي     .19

ب دعـوا   هاي حقوقي اصـحا     هاي رسمي و استدالل     به طور كلي، ادعا و مدافعات، درخواست        1-19
شوند؛ با اين وجود، هـر يـك از آنهـا حـق دارد                ابتدا به صورت كتبي در دادگاه مطرح مي       

  .استدالل خود درباره مسائل ماهوي و شكلي مهم را به صورت شفاهي نيز بيان كند
استماع نهايي اظهارات اصحاب دعوا بايد در برابر دادرساني صورت گيرد كه حـق انـشاء و                   2-19

  .رندصدور حكم را دا
به طور كلي، اظهـارات اصـحاب       . كند  دادگاه آيين و نحوه اداي گواهي اشخاص را تعيين مي           3-19

شود؛  دعوا و گواهي گواهان به صورت شفاهي و گزارش كارشناسان به صورت كتبي ارائه مي            
تواند پس از مشورت با اصحاب دعوا، مقرر كند كه مفاد گـواهي در                با اين وجود، دادگاه مي    

  . به صورت كتبي ارائه گردد تا اصحاب دعوا قبل از جلسه رسيدگي از آن مطلع گردندابتدا 
پس از اين كه گواهي گواهان يا گزارش كارشناسان ابتدا به صورت كتبي ارائه شد، دادگاه و                   4-19

  .توانند از گواه يا كارشناس فقط سواالت تكميلي به عمل آورند هر يك از طرفين دعوا مي
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  دادرسي علني     .20

لي، جلسات دادگاه به منظور استماع اظهارات شفاهي، كه شامل جلسات رسيدگي            ك به طور   1-20
دادگـاه،پس از   . شود، بايد براي عموم افـراد علنـي باشـد           به داليل و اعالم رأي دادگاه مي      

تواند دستور دهد كه از حيـث اجـراي عـدالت، رعايـت نظـم                 مشورت با اصحاب دعوا، مي    
ام يا بخـشي از جلـسه رسـيدگي بـه صـورت             عمومي يا حفظ حريم خصوصي اشخاص، تم      

  .غيرعلني برگزارشود
طبق قانون  ها و سوابق دادگاه بايد براي عموم مردم علني باشد يا در غير اين صورت پرونده  2-20

بايد اشخاصي كه داراي نفع مشروع بوده يا به مناسبت مسؤوليت خـود              مقر دادگاه حداقل  
  .، به آنها دسترسي داشته باشندزنند در اين زمينه دست به تحقيقاتي مي

توانـد از حيـث       در مواردي كه قرار است دادرسي به صورت علني برگزار شود، دادرس مـي               3-20
بـه  را  اجراي عدالت، رعايت نظم عمومي يا حفظ حريم خـصوصي اشـخاص، بخـش از آن                 

  . صورت خصوصي و غيرعلني برگزار كند
ها، از جمله داليل و مستنداتي كه رأي بـر اسـاس              اهعموم اشخاص بايد بتوانند به آراء دادگ        4-20

آنها صادر شده و به طور كلي ساير دستوراتي كه دادگاه صادر كرده است، دسترسي داشته                
  .باشند

  بار اثبات و ضابطه آن     .21

به طور كلي، هر يك از طرفين دعوا بايد كليه امور موضوعي مبناي ادعـاي خـود را اثبـات                      1-21
  . كند

 آنها اقناع   شوند كه دادگاه به طور متعارف از صحت و درستي           امور موضوعي وقتي اثبات مي      2-21
  .شود

هرگاه معلوم شود كه دليل مربوط به مورد دعوا نزد يكي از طرفين يـا در اختيـار او اسـت،        3-21
تواند با توجه به امـري كـه ايـن            كند، دادگاه مي    ولي بدون عذر موجه از ابراز آن امتناع مي        

  .دليل مثبت آن است، از آن نتيجه منفي استنباط كند
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  طرفين و دادگاه در تعيين امور موضوعي و حكمي  تكليف    .22

دادگاه مكلف است به كليه جهات موضوعي و داليل مربوط به دعوا رسيدگي كند؛ همچنين                 1-22
خود، از جمله موضوعاتي كه بر مبناي       دادگاه مكلف است مبناي قانوني و صحيح تصميمات         

  .شوند را تعيين كند قانون خارجي حل و فصل مي
گويي اصحاب دعوا، اقـدامات زيـر را نيـز           تواند، ضمن فراهم كردن فرصت پاسخ       دادگاه مي   2-22

  :انجام دهد
به يكي از طرفين اجازه بدهد يا از او دعوت كند كه امور حكمي و موضوعي مورد                   1-2-22

  . خود را تصحيح و در نتيجه استدالل حقوقي و دليل جديدي ارائه كنداختالف
  .اند كند كه قبالً هيچ يك از طرفين به آن استناد نكردهاداره دليلي را   2-2-22
به نظريه حقوقي يا تفسيري از امور موضوعي يا داليلي استناد كند كه قبالً هـيچ                  3-2-22

  .يك از طرفين آن را مطرح نكرده است
به طوركلي، دادگاه بايد خود به همه داليل در جلسه دادرسي رسيدگي كند، اما در صـورت                   3-22

تواند اداره داليل و حفظ و تأمين آنها را به يكي از مـأموران ذيـصالح واگـذار تـا                      لزوم، مي 
  .سپس خود در جلسه نهايي به آنها رسيدگي كند

ره هر امر مربوط به دعوا كه مستلزم اظهار         تواند كارشناس تعيين كند تا وي دربا        دادگاه مي   4-22
  .نظر كارشناس است، از جمله قانون خارجي، نظريه خود را ارائه كند

اگر طرفين دعوا كارشناسي را با تراضي انتخاب كنند، دادگاه به طور كلـي بايـد                  1-4-22
  .همان كارشناس را انتخاب كند

هار نظر كارشناس است، هـر يـك از         درباره هر امر مربوط به دعوا كه مستلزم اظ          2-4-22
  . طرفين حق دارد گزارش كارشناس منتخب خود را به دادگاه ارائه كند

كارشناس، اعم از اين كه منتخب دادگاه باشد يا طـرفين، در برابـر دادگـاه ايـن                    3-4-22
  .تكليف را دارد كه مورد كارشناسي را به طور كامل و عيني ارزيابي كند
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  رأي دادگاه و اسباب موجهه آن     .23

دادگاه بايد بالفاصله پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا رأي خود را صادر كند؛ رأي دادگـاه                   1-23
همچنين، رأي دادگاه بايد حاوي نحوه جبـران        . بايد به صورت كتبي انشاء يا پاكنويس شود       

  . باشدبه هاي مالي حاوي ميزان محكوم خواسته و در محكوميت
رأي دادگاه بايد مستدل و حاوي جهات اساسي موضوعي و حكمي و همچنـين مـستنداتي                  2-23

  .باشد كه راي بر اساس آنها صادر شده است

  سازش    .24

دادگاه ضمن احترام به حق طرفين جهت پيگيري دعواي خود، تا حدي كه به طور متعـارف                   1-24
  .اصحاب دعوا را به سازش ترغيب كندممكن است، بايد 

هـاي    اي از رسيدگي، همكاري اصحاب دعوا در توسـل بـه شـيوه              دادگاه بايد در هر مرحله      2-24
  .جايگزين حل و فصل اختالف را تشويق كند

هـاي متعـارف جهـت     اصحاب دعوا، هم پيش از طرح دعوا و هم پس از آن، بايد براي تالش   3-24
هاي دادرسـي را      تواند حكم به پرداخت هزينه      كنند؛ دادگاه مي  دستيابي به سازش همكاري     

اي تعديل كند كه گوياي عدم همكاري نامتعارف يا شركت بـا سـوء نيـت يكـي از                     به گونه 
  .  سازش باشد بههاي مربوط طرفين در تالش

  خسارات دادرسي    .25

له حق دارد تمام يا بخش اساسـي از خـسارات متعـارف دادرسـي را                  به طور كلي، محكوم     1-25
هاي پرداختي بـه      عبارت است از هزينه دادرسي، هزينه     » ت دادرسي خسارا«. دريافت كند 

  .الوكاله وكيل الزحمه كارشناسي و حق مأموران رسمي نظير تندنويسان دادگاه، حق
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تواند در موارد استثنائي كه جهات موجه و روشن وجود دارد، از صدور حكـم بـه              دادگاه مي   2-25
دادگـاه  . اري يا ميـزان آن را محـدود كنـد         له راجع به خسارات دادرسي خودد       نفع محكوم 

محدود به هزينه ها و مخارجي كند كـه طـرفين بـه          تواند در حكم خود اين خسارات را          مي
له در حين دادرسي مـسائل غيـر          ؛ همچنين اگر محكوم   طور واقعي درباره آن اختالف دارند     

يانـه بـوده اسـت،      جو  اي نامتعارف سـتيزه     ضروري را مطرح كرده باشد يا رفتار وي به گونه         
توانـد در هنگـام       دادگـاه مـي   . تواند او را محكوم بـه پرداخـت خـسارت كنـد             دادگاه مي 

ها، سوء رفتار هر يك از طرفين در انجام امـور دادرسـي را                گيري در خصوص هزينه     تصميم
  .مورد توجه قرار دهد

  امكان اجراي فوري احكام    .26

كند، فـوراً قابـل اجـرا         به طور كلي، حكمي كه دادگاه نخستين در پايان دادرسي صادر مي             1-26
  .است

ث توانند از حي    دادگاه نخستين يا تجديد نظر، رأساً يا حسب درخواست يكي از طرفين، مي              2-26
  .دناجراي عدالت، اجراي حكم تجديدنظرخواسته را متوقف كن

دادگاه ممكن است توقف اجراي حكم نخستين را به توديع تأمين مناسب از ناحيه تجديـد                  3-26
نظرخواه منوط كند؛ در صورتي كه تجديد نظرخوانده نيز تـأمين مناسـبي بدهـد، دادگـاه                 

  .دتواند از دستور توقف اجراي حكم رفع اثر كن مي

  ي دادگاهتجديد نظر از آرا    .27

گر در قانون مقـر     درخواست رسيدگي تجديد نظر بايد بر اساس شرايطي كه براي احكام دي             1-27
ترين زمان ممكن     رسيدگي تجديدنظر بايد در سريع    . دادگاه مقرر شده است، پذيرفته شود     

  .به پايان برسد
به طور كلي، رسيدگي تجديد نظر بايد به ادعاها و دفاعيات مطرح در رسـيدگي نخـستين                   2-27

  .محدود شود
  .كند رسيدگي نيز جديد  و داليل يعابه وقتواند در اجراي عدالت،  دادگاه تجديد نظر مي  3-27
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   18اعتبار امر مختومه و 17اعتبار امر مطروحه    .28

تعيين حدود دعوايي كه هم زمان در دو مرجع مطرح و تحت رسيدگي است، بـراي اعمـال                    1-28
 حـدود دعـوا بـه موجـب ادعاهـا و            ؛است دعواي مطروحه ضروري   اعتبارقواعد مربوط به    

مدافعات طرفين به صورتي كه در دادخواست و لـوايح تقـديمي آنـان از جملـه اصـالح و                    
  .شود تصحيح بعدي آنها تصريح شده است، تعيين مي

هرگاه دعواي طرح شده قبالً يك بار رسيدگي و مورد حكم واقع شده باشد، بـراي اعمـال                    2-28
 حدود دعوا يا دعاوي مختومه با توجـه بـه ادعاهـا و            ١٩مر مختومه، قواعد مربوط به اعتبار ا    

مدافعات طرفين در دادخواست و لوايح تقديمي آنان از جمله اصالح و تصحيح بعدي آنها و                
  .شود با توجه به رأي دادگاه و اسباب موجهه آن تعيين مي

ر موضوعي يا اعمـال      در خصوص يك ام    ٢٠ اعتبار امر مختومه ضمني،    مفهومدادگاه نبايد به      3-28
قانون نسبت به امور موضوعي استناد كند مگر براي جلوگيري از بروز امـري كـه بـه نحـو                    

  .اساسي برخالف عدالت است

  ي دادگاهاجراي مؤثر آرا    .29

اصحاب دعوا بايد از حق دسترسي به آيين اجراي سريع و مؤثر آراء از جمله احكام مـالي،                    
  .سته برخوردار باشندهاي دادرسي، دستور موقت و قرار تأمين خوا خسارات و هزينه

  آراي دادگاه شناسايي     .30

 قطعي صادره از دادگاه ديگر كه دادرسي آن انطباق اساسي با اين اصـول دارد، بايـد                   يآرا  
اقدامات موقت و احتياطي نيز     . شناسايي و اجرا شود مگر اين كه مخالف نظم عمومي باشند          

  .بايد بر اساس همين شرايط مورد شناسايي قرار بگيرد

                                                 
17. Lis pendens  
18. Res judicata  
19. The rules of claim preclusion  
20. The concept of issue preclusion  



    :صفحه              اصول آيين دادرسي مدني فراملي

 

19

www.sdil.org      

  المللي  تعاون قضايي بين    .31

  كه دادرسي  را    يدادگاه كشوري كه اين اصول را پذيرفته است، بايد با دادگاه خارجي ديگر              
 اقدامات موقـت    شاملاز جمله   ؛ اين همكاري    كند، همكاري كند    مطابق اين اصول برگزار مي    

  .  مي شود، تأمين و تقديم دليلهمچنين تشخيصيا احتياطي و 
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