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 بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی 
 قضایی ۀ بر روی  تأکید با

پیام خنجری کاکاوندی، مصطفی السان
 

 چکیده 

فاقد س   نمایندم  ایراد  بودن  ایراداتی است که طبق    ۀت  از  تقدیم دادخواست، یکی  خواهان در زمان 
ماد  84بند   مدنیق  89  ۀو  دادرسی  آیین  می   انون  دعوا  رد  قرار  در صورتی که  موجب صدور  شود. 

ایراد صدق نمی  این  تقدیم کند،  را اصیل  تنها در دادخواست  کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که 
می مطرح  نماینده  دادرسی، عالوهبهشود.  مورد  جریان  در  سمت  دادن  دست  از  یا  فقدان  آثار   ،

نمایند برای  سمت  نبود  از  اقام  ۀمتفاوت  زمان  در  می  ۀخواهان  ضمن  دعوا  مقاله،  این  در  باشد. 
قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن    یۀپرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رو

ب مورد  ایران  مدنی  دادرسی  می در  قرار  احراز ررسی  عدم  ایراد  که  است  این  اصلی  پرسش  گیرد. 
  آن سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد 

می  چه متعددی  دالیل  نماید؟  اتخاذ  باید  شخصی  تصمیمی  سمت  بودن  غیرقانونی  موجب  تواند 
در هر است؛  نمایندگی  از   باشد که مدعی  دادرسی،  در جریان  امر  این  احراز  با  باید  دادگاه  حال، 

 شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.  ۀمداخل
 سمت، نمایندگی، قرار رد دعوا، طرح ایراد   واژگان کلیدی:

 
  نویسندۀ مسئول(  شهیدبهشتی، تهران، ایران  دانشگاه دانشکدۀ حقوق، ،خصوصی و اسالمی حقوق دانشیار گروه( 

m_elsan@sbu.ac.ir 

  زنجان، ایران (زنجان واحد) یاسالم  آزاد دانشگاه ،یخصوص حقوق یدکتر  یدانشجو ، 
siahbidisaeed@gmail.com  
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 مقدمه
که   صورتی  وجود    نفعذی در  با  یا  باشد  نداشته  را  شدن  واقع  دعوا  طرف  برای  قانونی  اهلیت 

داشتن اهلیت، نخواهد شخصًا در دعوایی که یکی از اصحاب آن است مداخله نماید، حسب مورد 
نمایندطور  به از  ارادی  یا  دعوا ممکن   هقهری  در  نمایندگی  بنابراین،  استفاده خواهد شد.  برای وی 

قرارداد وکالت، نمایندگی هریک از اصحاب    موجببهوکیل دادگستری که    است ارادی باشد، مانند
شود؛ یا قهری باشد، مانند ولی قهری یا قیم یا مدیر  دار می دعوا را در هر مرحله از دادرسی عهده

ادار تحت  یا  سرپرستی  تحت  شخص  نمایندگی  قانون،  حکم  به  که  عهده  ۀ تصفیه  را  دار خویش 
در دعوا مداخله کند که سمت وی    نفعذیتواند به نمایندگی از  صی میاست. در هر حال، تنها شخ 

باشد  عنوانبه رسمیت شناخته شده  به  »قانون«  در  السان،  )  »نماینده«  و  :  1399/1افتخارجهرمی 
تواند دادخواست را از شخصی که سمت وی قانونًا معتبر و محرز نیست، بپذیرد و  دادگاه نمی   (.55

بند استناد  به  ماد5)  باید  ماد84  ۀ (  ماد  89ۀ  ،  صادر کند  350ۀ  و  دعوا  رد  :  1386کریمی،  )  قرار 
اقامت دارد، غصب شده  102 از کشور  باغ شخصی که در خارج  برای مثال، هرگاه  نتیجه و  در   .)

نمی برادر وی  برای  باشد؛  یا حتی  ید طرح کند  دعوای خلع  او علیه غاصب  از  نمایندگی  به  تواند 
کیل بگیرد. زیرا برای طرح دعوا قانونًا سمت ندارد و برای گرفتن وکیل فاقد  برادر مقیم خارج خود و

ذی است،  بوده  اجاره  طرف  که  موجر  »فقط  ترتیب،  همین  به  است.  قانونی  در اختیار    ۀ اقام  حق 
و بوده  ارا   دعوی  بدون  ثالث  اینکه  وکالت  ئۀشخص  بر  کند  داللت  که  مدرکی  یا  و  او  از  نامه 

 1این دعوا را نداشته« است.  ۀاالجاره به او انتقال یافته حق اقاممال
 ۀ ان و اغلب در رویدان حقوق باشد که میان  چالش مقاله، مصادیقی از ایراد عدم احراز سمت می 
لف راهکارهای مبتنی بر تحلیل و های مخت قضایی محل اختالف است. مقاله، ضمن بررسی دیدگاه 

شرح موضوع »ایراد   نماید. در این مقاله، ضمن پنج گفتار بدین ه می ئ منطق برای مصادیق مختلف ارا 
گیرد: مفهوم ایراد قضایی« مورد بررسی قرار می   ۀ بر روی   تأکید   عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با 

سمت  احراز  اول()   عدم  شرکت   ، گفتار  از  مؤسسات ها  نمایندگی  قواعد )   و  و  مقررات  دوم(،  گفتار 
گفتار چهارم( و آثار سمت )   گفتار سوم(، مصادیق خاص نمایندگی)   مرتبط با سمت وکیل دادگستری 

 .شود می   ئه گفتار پنجم(، بررسی شده و در پایان نتیجه و پیشنهادهای مرتبط ارا )   نداشتن نماینده 
 . مفهوم ایراد عدم احراز سمت 1

عوا، ایراد عدم احراز سمت به این معناست که شخصی به نمایندگی از خواهان د   ۀ اقام   ۀ در مرحل 
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حالتی   ۀ دادخواست داده، اما قانونًا چنین امکان یا اختیاری نداشته باشد. سمت نداشتن در دعوا، ویژ 
است که نماینده در دادرسی مداخله کرده باشد و تقدیم دادخواست به اصالت نیازی به اثبات سمت 

ندارد.ت دادخواس  »   1دهنده  دارد،  اهمیت  اصیل  مورد  در  دعواست نفعذی آنچه  در  وی  ک: ن )   ی« 
نفعی وی باشد تواند ناشی از بی (. به عبارت دیگر، فقد سمت اصیل در دعوا تنها می 1388محسنی،  

دعوایی که فرع بر مالکیت اوست،   ۀو حالت دیگری ندارد. برای مثال، اگر شخصی که در زمان اقام 
، یا وارث در حالی که مورث زنده است، دعوایی در حدود اختیارات و حقوق مورث 2باشدمالک ن 

 شود. نفعی مردود است و بحث عدم سمت مطرح نمی بی  جهت به طرح کند، دعوای او  
قرارداد  )  معیار تشخیص اصالت یا سمت، کارت ملی و شناسنامه یا سایر مدارک احراز سمت

می)  وکالت  منعقده  موکلوکالتنامه(  و  پروان  (ان وکیل  مانند  مدارکی  قیم  ۀ و  یا  باشد.  نامه میوکالت 
شناسنام در  اما  باشد،  صغیر  پدر  واقعًا  شخصی  اگر  دیگری    ۀبنابراین  شخص  مشخصات  صغیر 

که پدر واقعی ادعای نسب خود را اثبات پدر وی ذکر شده و او فوت نموده باشد، تا زمانی  عنوانبه
نمی نماید  عنوانبهتواند  نکرده،  اقدام  صغیر  جانب  از  قهری  ادار  ۀنظری)  ولی  حقوقی    ۀ مشورتی 

 (. 2۷2: هفته دادگستری 18 ۀوزارت دادگستری، مندرج در شمار
تمتع ه اهلیت  توجه داشت که عدم  اقام  ر باید  از طرفین در زمان   عنوانبه تواند  می  دعوا  ۀیک 

  انون آیین دادرسی مدنی ق  84  ۀماد  3که بند  مانع ماهوی در مسیر استماع دعوا تلقی گردد. در حالی
 (.  149 :1393محسنی، ) ل نشده استئمیان عدم اهلیت تمتع و استیفا ـ به غلط ـ تفکیک قا

قانون خاص،   قااستثطور  بهدر صورتی که  نمایندگی  برای شخصی سمت  باشد،  ئنایی  ل شده 
مثال،   برای  کرد.  نخواهد  صدق  سمت  احراز  عدم  خانواده   6  ۀماد  موجببهایراد  حمایت    قانون 

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به  (، »01/12/1391مصوب  )
نفق مطالبه  برای  دعوا  اقامه  حق  دارد،  برعهده  ضرورت  دارد اقتضای  نیز  را  محجور  یا  طفل  «.  ه 

فرزند مشترک که تحت حضانت اوست، به طرفیت زوج    ۀنفق  ۀتواند برای مطالب ، زوجه میروایناز
قانون حمایت خانواده    4۷  ۀاین موضوع در ماد   3طرح دعوا نماید و ایراد فقدان سمت وارد نیست. 

 ضمنی مقرر شده است. طور  به( نیز 01/12/1391) مصوب 
  ۀ مادر در چنین دعوایی، بازی کردن نقش طرف دعوا در رابط   ۀبنابراین یک تحلیل دیگر وظیف
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آیین دادرسی مدنی فراملی نیز   13دوست دادگاه است که در اصل    عنوانبه آیین دادرسی   از اصول 
 (.25۷ :1398محسنی،  ) بدان پرداخته شده است

 ها و مؤسسات. نمایندگی از شرکت ۲
قانونی شرکت  نمایندگی  مدیران  یا  نمی مدیر  را  خود  متبوع  سازمان  از  مؤسسات  و  با ها  توان 

مورد   در  دارند.  متفاوتی  مبنای  دو،  این  نمود.  خلط  و  کرد  مقایسه  وکالت  یا  قراردادی  نمایندگی 
د، اساسنامه یا سند مؤسس  ند اقدام کننتوانشخص حقوقی، از آن جهت که این اشخاص ذاتًا نمی

تابعیت با  دارند  سازمان،  اشخاص  یا  و شرایط شخص  جایگاه  قانون،  ـ    ۀاز  مجاز  امضای   ازحق 
 نماید.  دعوا و توکیل به وکیل دادگستری، در صورت صالحدید ـ مشخص می ۀبرای اقام جمله

تواند به نمایندگی از شرکت دادخواست ا و مؤسسات غیردولتی میه حق امضای شرکت  ۀدارند
یا   دارند  خواهان  ۀنمایند  عنوانبهداده  همچنین  کند.  مداخله  دادرسی  در  خوانده  امضا    ۀیا  حق 

شرکتمی  برای  وکیل  )  تواند  حقوقی(  شخصیت  دارای  نهاد  یا  مؤسسه  هر  شامل  عام  مفهوم  در 
 دادگستری بگیرد.  

ماد تعارض  به  مربوط  دارد  وجود  خصوص  این  در  که  مفاد    125  ۀابهامی  و  تجارت  قانون 
به این معنا که طبق مادشرکت  ۀاساسنام مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی  مذکور، »  ۀهاست. 

توسط نمایندهیئت  که  است،  شده  تفویض  او  به  حق    ۀمدیره  شرکت  طرف  از  و  محسوب  شرکت 
دارد  شرکتامضاء  یا  اساسنامه  طبق  دارد  امکان  آنکه  حال  اسناد  «.  امضای  شرکت  نامه،  تعهدآور 

مدیره به همراه مهر  هیئت  توسط شخص مدیرعامل به تنهایی کافی نباشد و امضای یکی از اعضای
تنهایی( به)  شرکت الزم باشد. در چنین فرضی، ممکن است چنین تلقی شود که حضور مدیرعامل

نمی وکیل،  به  وکالت  اعطای  یا  دادگاه  واقدر  در  کند.  ایجاد  تعهدی  شرکت  برای  چنین  تواند  ع، 
به نمایندمدیری  نمیۀ  تنهایی  محسوب  را  شرکت  تقدیمی  دادخواست  تنهایی  به  نتیجه  در  تا  گردد 

دهد وکالت  شرکت  جانب  از  دادگستری،  وکیل  به  منفردًا  یا  کرده  شمار)  امضا  مورخ    403  ۀ رأی 
کشور(.  ۀشعب  04/0۷/13۷0 عالی  دیوان  اعضای  هفدهم  اگر  فوق،  فرض  حق  هیئت  در  مدیره، 

اب وکیل دادگستری یا انجام برخی از اعمال شرکت را به مدیرعامل تفویض کرده باشند، اقدام  انتخ
انفرادی مدیرعامل دارای اعتبار است. زیرا با وجود تفویض اختیار و مهر شرکت در ذیل دادخواست 

وکالت یا  اساسنامتقدیمی  از  تخلفی  از   ۀنامه،  یکی  امضای  »عدم  و  است  نگرفته  صورت  شرکت 
اختیار مدیرعامل هیئت  ایاعض نافی سمت و  نبوده و  قرارداد وکالت مؤثر در مقام  تنظیم  در  مدیره 

دادگستری   وکیل  انتخاب  در  نمی  منظوربهشرکت  قضایی  مراجع  در  دعوا    ۀ رأی شمار)  باشد«اقامه 
 عمومی دیوان عدالت اداری(. هیئت 06/08/1380مورخ  250
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رسمی آگهی شده، امضای حداقل دو نفر از    ۀدر روزناماما در فرضی که طبق اساسنامه و آنچه  
و مهر شرکت، الزمهیئت  اعضای تعهد  ۀمدیره  اسناد  تنهایی  اعتبار  به  باشد؛ مدیری که  آور شرکت 

می انتخاب  تنهایی  به  او  که  وکیلی  است. همچنین  فاقد سمت  کرده،  امضا  را  نیز دادخواست  کند 
تواند برای شرکت  نامه، از اسنادی است که میست و وکالتباشد. زیرا دادخواقانونًا فاقد سمت می

توان برخالف  ها، نمیآور باشد و در مورد حد نصاب امضا و مهر الزم برای انجام و انعقاد آنتعهد
 اساسنامه عمل نمود. 

روی داشت  توجه  سالدادگاه   ۀباید  در  اقامها  اختیار  که  گرفته  قرار  این  بر  اخیر  و   ۀهای  دعوا 
بینند. هنگامی که  نامه را متفاوت از سایر امضاهای مدیران شرکت میامضای دادخواست و وکالت

اساسنام اقام  ۀدر  زمر  ۀشرکت،  در  در    ۀمدیرهیئت  اختیارات  ۀدعوا  ولی  باشد،  شده  نوشته  شرکت 
اقام  ۀروزنام اختیار  شرکت،  امضا  صورت  به   ادعو  ۀرسمی  مجاز  صاحبان  یا  صاحب  به  جداگانه 

یا وکالت باشد، صرف وجود امضای مجاز در ذیل دادخواست و  برای احراز  تفویض نشده  را  نامه 
دانند. به نظر  مدیره را الزم می  هیئت  خاص ۀدانند و امضای اکثریت اعضا یا مصوب سمت کافی نمی

شود، مالک اطالع و تحقق  رسمی آگهی می ۀچه در روزنامتأیید است. زیرا آنقابلرسد این رویه می 
های پنهانی که در داخل  توان اشخاص ثالث را به توافق گیرد و نمیحقوق اشخاص ثالث قرار می

 یک شرکت صورت گرفته، پایبند دانست. 
در مورد شرکت در حال تصفیه، این شرکت تا پایان کار تصفیه دارای شخصیت حقوقی است. 

می ا  ۀنمایند تصفیه  مدیران  یا  مدیر  دادگستری،  محاکم  در  شرکت  شمار )  باشدین    ۀ رأی 
توانند برای شرکت وکیل دادگستری بگیرند. مواد  دادگاه بخش تهران(، که می 4 ۀشعب 04/06/1340

، 202( و مواد  24/12/134۷مصوب  )  قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ۀ  الیح  120  و  10۷
تق  214و    213،  209 دارد   جارت انون  امر داللت  این    29/03/13۷2مورخ    151  ۀ رأی شمار)  بر 

تصفیه،    12  ۀشعب از  پس  شرکت  کشور(.  عالی  شخصیت  طور  به دیوان  فاقد  و  شده  منحل  کامل 
منفسخ میحقوقی می  نیز  دادگستری  وکیل  با  منعقده  قرارداد وکالت  فرضی،  در چنین  گردد.  شود. 

ماد مخالف  که   تجارت انون  ق  208  ۀمفهوم  پرسشی  حال،  عین  در  دارد.  داللت  امر  بر همین  نیز 
شود این است که اگر شخصی ادعایی علیه شرکت منحله داشته باشد، آیا این ادعا قابلیت  مطرح می

 طرح دارد و بر فرض مثبت بودن پاسخ، طرف دعوا چه شخصی خواهد بود؟  
  ۀ ون، تحت شرایطی، امکان اقامتضامنی و نسبی( که قان)  های اشخاصبه جز در مورد شرکت

از انحالل شرکت را پیش ، 126مواد  )  بینی کرده است دعوا یا پیگیری اجرا به طرفیت شرکای پس 
تجارت ق  189و    129 شرکتانون  در  مس(؛  سرمایه،  سهام ئهای  یا  شرکا  میزان ولیت  به  داران 
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ر این امر داللت دارد که  باشد. جدایی شخصیت شرکت و شرکا نیز بمیها  آن  الشرکه یا سهام سهم
 شرکت منحله طرف دعوا قرار داد.    جایبهتوان شرکا را نمی

، امکان ابالغ به  انون آیین دادرسی مدنیق  ۷6  ۀ ماد  3ۀ  با وجود تمام قواعد ماهوی فوق، تبصر
پیش را  منحله  است.  شرکت  کرده  »  موجببهبینی  تبصره،  شرکتاین  به  مربوط  دعاوی  های  در 

شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحالل  منحل
 «. ابالغ خواهد شدها معرفی شده است، آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت در

های سرمایه  ها، تفاوتی بین شرکتنآهای منحله و شرکای  دعوا له یا علیه شرکت  ۀدر مورد اقام
ص نیست. مادامی که شرکت منحل نشده، دعوا به طرفیت شرکت و با نمایندگی مدیران آن و اشخا 

می  نیافته،  اقامه  خاتمه  تصفیه  عملیات  لیکن  شده،  منحل  شرکت  که  هنگامی  بقای    دلیلبهشود. 
خاتم از  پس  است.  انحالل  از  قبل  حالت  مانند  وضعیت  باز هم  حقوقی شرکت،  امر    ۀ شخصیت 

 شخصیت حقوقی باقی نیست تا بتوان علیه آن و یا به نفع آن طرح دعوا نمود.  تصفیه، دیگر شرکت و
رساند که احتمال طرح دعوا به طرفیت شرکتی  فوق، حداقل این معنا را می  ۀدر عین حال، تبصر

نمی منتفی  تصفیه شده،  کاماًل  و  منحل  نظر میکه  به  این خصوص،  در  به  باشد.  توجه  با  رسد که 
طرح باشد،  قابل، هرگاه دعوایی علیه شرکت منحله و تصفیه شده  انون تجارت ق  208و    205مواد  

کامل شرکت عمل نکرده    ۀخود در مورد تصفی  ۀاست که مدیر تصفیه به وظیفدر واقع کاشف از این  
نام لغو  درخواست  با  باید  لذا  تصفیه  ۀاست؛  مدیرتصفیه()  ختم  سوی  از  طرح    1تنظیمی  امکان 

مانند   این خصوص،  در  دیگری  راهکار  فراهم ساخت. هر  منحله  بر علیه شرکت  را  اصلی  دعوای 
از انحالل و.طرح دعوا علیه دادستان یا آخری با    )ازجمله  . با مانع منطقی.ن مدیران پیش  مغایرت 

 خواهد شد.   روروبه اصول و قواعد دادرسی( 
نظریه دو  میان  جمع  مقام  و  )  در  منحل  کاماًل  شرکت  علیه  دعوا  طرح  امکان  عدم  یا  امکان 

های شرکت در  شد: اگر دعوا مربوط به فعالیت  تفکیکبهل  ئشده(، باید از حیث منشأ دعوا قاتصفیه
ه مدیر یا  سوءاستفادمستقیم مرتبط با تصفیه و اعمالی همچون سوء اقدام یا  طور  بهدوران تصفیه و  

طرح است؛ در غیر این صورت، اصل بر عدم امکان طرح دعوا بر علیه  قابلمدیران تصفیه باشد،  

 
)  22۷  ۀماد.  1 تجارت  قانون  از  قسمتی  اصالح  قانونی  خ  24/12/134۷مصوب  الیحه  مشترک کمیسیون  اص 

ها اعالم دارند تا  مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت »  :مجلسین(
های مربوط به شرکت در آن درج ها و آگهی به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه

 «.  ثبت تجارتی حذف گرددها و دفتر  رکت گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شمی
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 شرکتی است که منحل شده و شخصیت حقوقی ندارد. 
آپ  مالکین  بین  دعاوی  خصوص  هزینارتماندر  پرداخت  عدم  یا  مشاعات  به  نسبت  ۀ  ها 

مشترکات، »انجمن مالکین مجتمع آپارتمانی« از آن جهت که شخصیت حقوقی و در نتیجه وجود  
ندارد، نمی از مالکین مجتمع حقوقی  مانند مطالبات شارژ معوقه علیه یکی  تواند خواهان دعوایی 

قانونًا نمایند  مسکونی قرار گیرد. زیرا حتی اگر این انجمن به مالکین نیست و    ۀ ثبت رسیده باشد، 
ها که دارای بیش از سه مالک است،  سمت در دعوای موضوع قانون تملک آپارتمان»متصدی و ذی

و آپارتمان   ۀمدیرهیئت  مدیر  مالکین  جانب  از  میانتخابی  شمار)   باشد«ها  مورخ    9101۷2  ۀ رأی 
در   5  ۀشعب  22/09/1391 تهران(؛  حقوقی  تبصر  دادگاه  به  توجه  با  فرض،  مکرر    10  ۀماد  2  ۀاین 

آپارتمان  تملک  کلیقانون  مشخصات  و  نام  ذکر  و   ۀها،  مدیر  توسط  آپارتمانی  مجتمع    مالکین 
مالکین  ۀمدیرهیئت از  نمایندگی  به  نامبردگان  و  نیست  الزم  استثنایی )  انتخابی  مجوز  به  توجه  با 

استثنایی،  طور  بهمذکور در قانون یاد شده(، طرح دعوا خواهند کرد. با این وصف، در مقررات فوق  
 مالکین یا متصرفین مشاعی داده شده است.  ۀامکان طرح دعوا راجع به ملک مشاعی توسط نمایند

 . مقررات و قواعد مرتبط با سمت وکیل دادگستری 3
سمت و سن و    ازجملهدادگستری، داشتن یا نداشتن سمت، به عوامل متعددی    در مورد وکیل

وکالت مندرجات  موکل،  پروانعقل  اعتبار  و  ۀنامه،  وکیل  قواعد . وکالت  و  مقررات  دارد.  بستگی   ..
 شود. مرتبط با سمت وکیل دادگستری در زیر بررسی می 

 فرض تعدد وکال. 3-1
داشته وکیل  نفر  دو  خواهان  که  صورتی  آن  در  جمعی  اقدام  بر  اصل  چون    ۀ ماد)  هاستباشد، 

اقدام  دنیمانون  ق  669 اختیار  اینکه  باشد، مگر  به امضای هر دو وکیل رسیده  باید  (، دادخواست 
بینی بینی شده باشد، در فرض اجتماع وکال یا عدم پیشنامه پیش مستقل هر یک از وکال در وکالت

این امر    ۀتنهایی دادخواست داده، فاقد سمت بوده و نتیج  نامه، وکیلی که بهاستقالل وکال در وکالت
 ، قرار رد دعواست.  انون آیین دادرسی مدنیق 89 ۀو ماد 84 ۀماد 5 طبق بند

نیز تعدد وکال، وقت رسیدگی و  به همرأی    بر فرض  باید    ۀرأی شمار)  ابالغ شودها  آن  ۀدادگاه 
نیز در مورد هریک رأی    شکایت از  دیوان عالی کشور(. مهلت  4  ۀشعب  09/0۷/1330مورخ    ۷95

شود. در این مورد، تفاوتی میان شرط اجتماع یا استقالل وکال  از وکالی متعدد جداگانه محاسبه می
وکالت اگردر  لذا  ندارد.  وجود  نمیرأی    نامه  باشد،  شده  ابالغ  دیرتر  وکیلی  به  حق بدوی  توان 
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استدالل که به وکیل دیگر زودتر ابالغ شده   بینی شده برای آن وکیل را با اینتجدیدنظرخواهی پیش
گرفت.  نادیده  است،  نکرده  تجدیدنظرخواهی  مهلت  در  وی  حاکمیت    1و  اصل  به  توجه  با  زیرا 

  ۀ مستقل تفویض نموده و مادطور  بهخویش را به هریک از وکال    ۀاصحاب دعوای مدنی، موکل اراد
آن نیز داللتی بر این ندارد که ابالغ به یکی از وکال کفایت    ۀو تبصر  انون آیین دادرسی مدنیق  5۷
و هرگونه اخطار  می  ندارد  اعتبار  به موکل  اوراق قضایی  ابالغ  کند. در عین حال، »با وجود وکیل، 

می  ازجمله نقص،  رفع  شود«اخطار  ابالغ  وکیل  به  شمار)  بایست  مورخ    920696  ۀرأی 
نیز   انون آیین دادرسی مدنیق  46  ۀمفهوم مخالف ماد   دیوان عالی کشور(.  12  ۀ شعب  14/0۷/1392

 بر همین امر داللت دارد. 
را   21/05/1393مورخ    ۷/ 1194/93  ۀ مشورتی شمار  ۀنظری فوق  کند. طبق  می تأیید    استدالل 

در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام  این نظریه: »
انفرادی دا هر کدام از  رأی    خواهی ازده است، مبدأ احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام حق اقدام 

به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکالیی که مجتمعاً  رأی    انفرادی تاریخ ابالغطور  بهوکال  
 «.خواهی دارند، مالک تاریخ آخرین ابالغ خواهد بودحق تجدیدنظرخواهی یا فرجام 

 دگستری از جانب وکیل مدنیعدم امکان وکالت دا .3-۲
دیگری   نفعذی اگر   شخص  مدنیدرخصوص    به  وکالت  حق )   خواسته،  وی  به  و  داده  رسمی( 

 ، اختیار طرح دعوا و مراجعه به دادگستری را اعطا کرده باشد، آن وکیل رسمی  ازجملههرگونه اقدامی  
نباشد نماید؛ نمی   ، اگر وکیل دادگستری  به طرح دعوا  اقدام  پیش   2تواند شخصًا  بینی بلکه در صورت 

 
»در صورتی که شخصی دارای دو وکیل باشد، مالک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابالغ به وکیل . 1

)رأی شمار است«؛  مخالف:   49شعبه    12/05/1392مورخ    920584  ۀ دوم  نظر  تهران(.  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
شود؛ بنابراین پرونده دخالت داشته باشند مهلت اعتراض از روز ابالغ به وکیل اول آغاز می»چنانچه دو نفر وکیل در  

وکیلی که ابتدائًا دادنامه به وی ابالغ شده در جهت حفظ حقوق موکل خود تکلیف قانونی دارد تا با اختیار حاصل از 
خواهی( در مهلت مقرر نماید تا به رأی )فرجام اعتراض نسبت  نامه منفردًا یا با وکیل دیگر مجتمعًا، مبادرت بهوکالت

  920505  ۀ خواهی در مخاطره قرار نگیرد«؛ )رأی شمار حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام
 دیوان عالی کشور(.   10 ۀشعب 14/08/1392مورخ 

شماره  .  2 ماده    4شعبه    28/0۷/13۷6ـ1035رأی  تهران؛  استان  تجدیدنظر  های    26دادگاه  دادگاه  تشکیل  قانون 
قوانین    1۷4عمومی و انقالب، اشخاصی را که حق مداخله در دادرسی دارند، مشخص کرده است. به موجب ماده  

شمسی کمیسیون قوانین   19/08/1290قمری،    1329القعده  ذی  19مورخ  مصوب  موقتی اصول محاکمات حقوقی )
باید دارای شرایط و ا متداعیین  باشند که در مواد )عدلیه(، »وکالی  قانون تشکیالت عدلیه  238الی    236وصافی   )
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وکالت  در  دادگستری  وکیل  از  استفاده  می   ۀ نامامکان  مع رسمی،  به تواند  اقدام  اصیل،  برای  الواسطه 
قانون وکالت، وکیل رسمی برای   55  ۀ ماد  موجب به انعقاد قرارداد با وکیل دادگستری نماید. در واقع،  

 گردد.ا از جانب اصیل، فاقد سمت قانونی بوده و اگر طرح دعوا کند، قرار رد دعوا صادر می طرح دعو 
باشد، در غیر این صورت  سند رسمی  موجببهاعطای وکالت در انتخاب وکیل دادگستری باید  

تواند  چون احتمال انکار، تردید یا جعل نسبت به آن از سوی اصیل یا طرف دعوا وجود دارد، نمی
 نامه با وکیل دادگستری قرار گیرد. تنظیم وکالت مبنای

اجاره  تحت  ملک  دولتی  بانک  مثال،  را  برای  را    ۀوثیق  عنوانبهای  آن  سپس  و  کرده  قبول  وام 
کند. بانک مذکور بازپرداخت نشدن تسهیالت بانکی، با طی تشریفات قانونی تملک می  جهتبه

به موجرمستأجرید    ۀبرای تخلی اختیار می ما)  ، طی سند عادی  قبلی(  از لک  نمایندگی  به  دهد که 
و در صورت نیاز، استفاده از وکیل دادگستری    مستأجرمالک فعلی( اقدام به طرح دعوا علیه  )  بانک

دادگستری  وکیل  یا  موجر  که  دعوایی  به  نسبت  مورد،  این  در  نماید.  ملک  تحویل  و  تخلیه  برای 
ط دولتی  بانک  از  نمایندگی  به  وی  جانب  از  میمنتخب  صدق  رح  قانونی  سمت  عدم  ایراد  شود، 

و شرکت  ازجملهکند.  می  نهادها  از سوی  به شهروندان عادی  اختیار  تفویض  دلیل که  این  های  به 
مقرر داشته   انون آیین دادرسی مدنی ق  32  ۀکه ماد  آن گونهدولتی، موجب ایجاد نمایندگی حقوقی  

 لصدور باشد. ا، سند تفویض نمایندگی باید مسلمعالوهبهشود. نمی
نمی قرارداد رسمی محسوب  بانکی،  داشت که »قرارداد  توجه  باید  این خصوص  این  در  شود. 

واقع، هرچند به  کند. بهمی تأیید    قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی  ۷  ۀموضوع را متن صریح ماد
بانکنظر می در  تنظیم شده  قراردادهای   ۀمذکور در مادهای دولتی هر سه شرط سند رسمی  رسد 

توسط  )  دنیمانون  ق  128۷ دارا    مأمورتنظیم  را  صالحیت(  حدود  در  و  قانون  با  مطابق  صالح، 
ماد رباق  15  ۀهستند؛  بدون  بانکی  عملیات  ماد   انون  فوق  ۷  ۀو  این  قانون  بیان،  مقام  در  الذکر، 

 (. 264 :1399السان، ) اند«قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده

 

رجب    21مصوب مورخ  قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه )  236مقرر است«. در ماده  
قسم   24/04/1390،  1329 دو  بر  عدلیه  »وکالی  بود:  شده  تصریح  نیز  عدلیه(،  کمیسیون  و قمری  رسمی  اند: 

وکال بدین غیررسمی.  و  داده  قرار  محاکم  در  وکالت  را  شغل خودشان  که  هستند  اشخاصی  معرفی  ی رسمی  صفت 
کنند بر سبیل اند. وکالی غیررسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را میشده 

 باشد«. اتفاق می
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 وکالت وکیل دادگستری ۀبار پروانانقضای اعت .3-3
پروان اعتبار  مدت  وکیل   ۀاگر  و  شده  منقضی  دادگستری  وکیل  به  )  وکالت  نسبت  دلیل(  هر  به 

  ۀرأی شمار)  شودتمدید اعتبار آن اقدام ننماید، از تاریخ انقضای اعتبار پروانه، فاقد سمت تلقی می
پ  24  ۀشعب  06/09/13۷2مورخ    613 زیرا  عالی کشور(.  وکیل    ۀروان دیوان  سمت  مجوز  وکالت، 

  ۀبوده و با توجه به مقید بودن اعتبار آن به زمان، در فرض عدم تمدید، وکیل فاقد مجوز برای اقام
 باشد. دعوا یا مداخله در دادرسی از طرف خواهان یا خوانده می 

 اثر توکیل در بقای وکالت اصلی .3-۴
صورتی  حق  وکالت  موجببهکه  در  وکیل  وکیل  نامه،  به  اساس،  همین  بر  و  داشته  توکیل 

وکیل سمت  نماید،  وکالت  اعطای  دیگری  نمی)  دادگستری  بین  از  اقدام  این  با  زیرا اصلی(  رود. 
نمی اختیار  سلب  اصلی  وکیل  از  غیر  به  را  توکیل  وکالت  موضوع  اگر  نیز  موکل  اینکه  کما  کند؛ 

دادگاه    65  ۀشعب  24/08/13۷3مورخ    5۷3  ۀ رأی شمار)  شخصًا انجام دهد، صحیح و قانونی است
الواسطه را عزل کند. در  تواند، وکیل اصلی یا وکیل معاصیل( می)  ، موکلعالوهبهحقوقی تهران(؛  

وی وابسته به وکیل اول    ۀشود. زیرا ارادفرض عزل وکیل اصلی، وکیل منتخب آن وکیل نیز منعزل می
 تقیمی ندارد که بتوان وکالت او را باقی دانست. قراردادی مس ۀاصیل( با وی رابط ) باشد و موکلمی 

 اثر اقدامات وکیل پس از عزل یا استعفا   .3-۵
عمومی این است که اقدامات وکیل قبل از اطالع وی نسبت به عزل خود در حق موکل   ۀقاعد

  680ۀ  دادگاه حقوقی یک تهران؛ ماد25  ۀشعب  04/05/13۷2مورخ    448  ۀ رأی شمار)  مؤثر است
مدنی بنماید،  »  :قانون  خود  وکالت  حدود  در  او  به  عزل  رسیدن خبر  از  قبل  وکیل  که  اموری  تمام 

«(. عزل وکیل ممکن است ضمن عقد الزمی از موکل سلب شده باشد که  نسبت به موکل نافذ است
 ۀنظری)  در این صورت، وکالت وکیل تا فوت هر یک از وکیل یا موکل به اعتبار خود باقی خواده بود

مورخ ادار  05/03/1353  مشورتی  مدنی  دادرسی  آیین  مشورتی  وزارت   ۀ کمیسیون  حقوقی 
ماد باشد، طبق  کرده  اعالم  دادگاه  به  را  مراتب عزل وکیل  موکل،  اگر  آیین  ق  38  ۀدادگستری(.  انون 

سابق(  )  سابق( در حق موکل )   ، از آن پس، دادگاه دیگر هیچ اقدامی را از طرف وکیلدادرسی مدنی
تواند با علم به عزل وکیل، اقدامات  داد. زیرا دادگاه از عزل وی آگاه شده و قانونًا نمیاجازه نخواهد  

 وی را به رسمیت بشناسد. 
تواند در  که معلوم است موکل به اذن خود باقی است وکیل میمادامیدر مورد استعفای وکیل، »
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کندآنچه   اقدام  داشته  عقد    1«. وکالت  وکیل،  استعفای  با  فرض،  این  می در  بین  از  و وکالت  رود 
تحلیل  قابلموکل و توجه قانون به مصالح وی    ۀ جانبیکاقدامات بعدی وکیل، صرفًا در راستای اذن  

، وقتی مراتب استعفای وکیل، کتبًا  انون آیین دادرسی مدنیق 39 ۀ و توجیه است. البته وفق مفهوم ماد
پ آن  در  دادگستری  وکیل  آن،  از  پس  گردد،  اعالم  دادگاه  اقدام به  حق  و  گردیده  سمت  فاقد  رونده 

عقد  پایان  از  پس  را  موکل  اذن  بقای  بتوان  که  استثنا  این  گسترش  از  شکلی  قانون  واقع  در  ندارد؛ 
کرد  استصحاب  دادگستری   ، وکالت  در  وکالت  از    ، به  کتبًا  که  دادگاهی  زیرا  است؛  کرده  خودداری 

 تواند به اقدامات آن وکیل ترتیب اثر بدهد.  ظاهر نمی  ۀعزل یا استعفای وکیل آگاه شده، بنابر قاعد
 نامهبینی اختیار شکایت برای وکیل در وکالت. عدم پیش3-6

  باشد دادگاه می در خود نمایندگی توجیه دلیلئۀ  ارا  از معاف  دادگستری وکیل فرانسه، در حقوق
دادرسی قانون  423  ۀماد) دارای آیین  وکیل  که  معنا  بدین  فرانسه(.  انجام   اختیارات  تمام  مدنی 

قانون(؛   422و    421مواد  )  شودمی فرض  موکل  نام  به دادرسی آیین اقدامات و اعمال   همان 
نامه، حق اعتراض یا شکایت برای  برعکس در حقوق ایران، اگر در وکالت(. 151 : 1393محسنی، )

پیش از یک سو، دادگاه نمیوکیل  باشد،  قابل  تواند بینی نشده  برأی  را  ابالغ  شکایت  ه چنین وکیلی 
مدنیق  46  ۀماد)  کند دادرسی  آیین  دیوان    3  ۀشعب  20/12/1325مورخ    236۷  ۀ شماررأی    ، انون 

عالی کشور(. از سوی دیگر، چنین وکیلی در شکایت از رأی، فاقد سمت قانونی است و در صورت 
، قرار انون آیین دادرسی مدنیق  350  ۀو مالک ماد  89  ۀ، ماد84  ۀماد  5  شکایت، باید به داللت بند

ر مورد  رد دعوا نسبت به شکایت مطروحه صادر گردد. در این فرض، صدور قرار رد دادخواست د
تقدیمی )  شکایت دادخواست  به  نقصی  زیرا  ندارد.  قانونی  مجوز  تجدیدنظرخواهی(،  مثال،  برای 

آمده،   عمل  به  تجدیدنظر  دعوای  بلکه  نیست؛  برای    جهتبهوارد  قانونی  سمت  احراز  عدم 
 باشد. نامه اختیار تجدیدنظرخواهی نداشته(، مردود میوکیلی که طبق وکالت) دهندهدادخواست
تواند اختیار ن کارآموز وکالت که طبق مقررات حق مداخله در مقطع فرجام را ندارد، نمی همچنی 

خواهی موکل را به وکالت از وی اسقاط نماید. خود قید یا حق فرجام   ۀ نام خواهی را در وکالت فرجام 
د. شو فرجام به موکل شروع می رأی قابل   خواهی از تاریخ ابالغ مجدد در چنین فرضی، مهلت فرجام 

خواسته نباید به این اسقاط فرجام رأی    ۀزیرا وکیل اختیار اسقاط حق فرجام را نداشته و دادگاه صادرکنند 
 (.انون آیین دادرسی مدنی ق  46  ۀ قانون مدنی و مالک ماد   66۷و   662مالک مواد  )   ترتیب اثر دهد 

 
قانون مدنی: »بعد از اینکه وکیل    681  ۀر؛ ماددیوان عالی کشو  24  ۀشعب  24/0۷/1364مورخ    5639  ۀ رأی شمار.  1

 تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند«. که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، میاستعفا داد مادامی 
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 همان موضوعدرخصوص  قبول وکالت با وجود سبق اظهارنظر ماهوی .3-7
 421  ۀت ماد  و بند  انون آیین دادرسی مدنیق  91  ۀد ماد  قانون وکالت، بند  40  ۀه مادبا توجه ب

دادرسی  ق آیین  سابقًا  کیفری انون  وکیل  هرگاه  موضوعی    عنوانبه،  در  کارشناس  یا  یا شاهد  دادرس 
باشد؛ هرچند  مًا ممنوع می ئاظهارنظر کتبی و ماهوی کرده باشد، از قبول وکالت در همان موضوع دا

سابق   دعاوی  با  که  جهت  این  از  آن،  مشتقات  و  متفرعات  به  مربوط  دعاوی  در  وکالت  قبول  که 
قانونی   مانع  با  دارد،  مورخ  مشو  ۀنظری)  نیست  روروبهتفاوت  حقوقی   ۀ ادار  22/02/1345رتی 

 وزارت دادگستری(. 
 وکالت قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق خود .3-۸

الیح  6  ۀماد  موجببه از  قسمتی  اصالح  و  دادگستری  سازمان  متمم  اصول   ۀقانون  قانونی 
قضات  استخدام  و  دادگستری  قاضی  ۀپروان  1تشکیالت  محل  )  وکالت  برای  باید  دادگستری  سابق( 

  ۀ ، اگر قاضی سابق که پروانبا وجود اینگری غیر از آخرین محل خدمت سابق وی صادر گردد.  دی
ای را در وکالت وی برای محل دیگری غیر از آخرین محل خدمت وی صادر شده، وکالت پرونده

نمی بپذیرد،  محل  حوزآن  زیرا  دانست؛  غیرقانونی  را  وی  سمت  کارشناسان    ۀ توان  و  وکال  فعالیت 
داد حوزرسمی  در  پروانه  کردن  دایر  و  است  ایران  سراسر  با   ۀ گستری  منافاتی  خاص،  جغرافیایی 

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی    21/02/1354مورخ    ۀنظری)  امکان وکالت در سراسر کشور ندارد 
 حقوقی وزارت دادگستری(.  ۀ مدنی ادار

 اثر تودیع پروانه وکالت، در وکالت بعد از خروج از حالت اشتغال  .3-9
تواند  کارمند دولت یا قاضی استخدام شود، دیگر نمی  عنوانبهدر صورتی که وکیل دادگستری،  

ادام  عنوانبه پروان  ۀوکیل  باید  تودیع   10وکالت خود را ظرف    ۀ فعالیت دهد و  نزد کانون وکال  روز 
ماد با  مطابق  وکالت  55  ۀ نماید.  ماد25/11/1315مصوب  )  قانون  و  صندوق    6  ۀ(  تشکیل  قانون 

و وکال  دادگستری، هزینه  تأمین  تعاون  وکالی  کانون  زمانی   2های  تا  مزبور  پروانوکیل  دوباره    ۀ که 
 

از الیح  6  ۀماد.  1 دادگستری و اصالح قسمتی  دادگستری و استخدام   ۀقانون متمم سازمان  قانونی اصول تشکیالت 
های قضایی دادگستری که به  صاحبان رتبه»  :کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین(  1۷/06/1335قضات )مصوب  

انتظار خدمت انجام  شوند، در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا  تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می
 «. اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت نمودهوظیفه می 

تأمین هزینه   6  ۀماد.  2 و  (:  31/03/1350های کانون وکالی دادگستری )مصوب  قانون تشکیل صندوق تعاون وکال 
صدور پروانه وکالی دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این »

 «. وکالت ندارد قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق 
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ام در  مداخله  از  است،  نکرده  دریافت  میوکالت  ممنوع  وکالت  شمار   ۀنظری)  باشدر    ۀ مشورتی 
 حقوقی(. ۀ ادار 05/11/1361مورخ   5355/۷
 اثر عدم پرداخت مالیات وکال در سمت وکیل دادگستری  .3-1۰

الوکاله در سمت وکیل دادگستری، دو نظریه  در مورد اثر نپرداختن کل یا قسمتی از مالیات حق 
به اول، »نظر  با دیدگاه  ماد  مطرح است. مطابق  مالیات  103  ۀاینکه طبق  های مستقیم وکیل  قانون 

حق درصد  پنج  رسیدگی  از  مرحله  این  در  است  موظف  را    ۀالوکالدادگستری    عنوانبهخود 
مالیاتیعلی تمبر  متفرق )  الحساب  وکالت  ۀتمبر  در  دادگستری(  و  تمبر  نماید  ابطال  و  الصاق  نامه 

مالی  103  ۀنامه مطابق مادچون در وکالت الصاق نگردیده وکالتتمبر  سمت وکیل    ۀناماتی متفرقه 
  ۀشعب  0۷/03/13۷9مورخ    422  ۀ رأی شمار)  قبول نبوده و مردود است«  103  ۀ ماد  1  ۀ طبق تبصر

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(.  21
روی و  دوم  می  ۀ دیدگاه  که  زمینهمعتدلی  و  عمل  مبنای  روند  تواند  در  بعدی  اصالحات  ساز 

مدنیقبازبینی   دادرسی  آیین  که    انون  به وکیلی  معنا که  بدین  است.  نقص  رفع  اخطار  دادن  باشد، 
وی   مالیاتی  نمایدطور  بهتمبر  برطرف  را  نقص  این  تا  شود  اخطار  نشده،  الصاق    ۀ قاعد)  کامل 

ه نقض  کخالصه: »پرواضح است  طور  به  1(. انون آیین دادرسی مدنیق  54  ۀعمومی مندرج در ماد
 (. 261 :139۷محسنی و صاحبی، ) آید«تعهد مالیاتی نقص عمل آیین دادرسی به شمار نمی

عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر داللت دارد که   هیئت  30/09/1395رأی مورخ  
خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب   ۀنامالوکاله را در وکالتوکال مکلفند رقم حق

ماد به  تصریح  ضمن  رأی،  این  در  بود.  خواهد  وکیل  به  نقص«  رفع  »اخطار  قانون    103  ۀصدور 
الوکاله  اجرای عدم ذکر رقم حقضمانت عنوانبهرفع نقص«  های مستقیم، از صدور »اخطارمالیات

 اجرای سنگین »صدور قرار رد شکایت«، پذیرفته نشده است. نامه نام برده شده و ضمانتدر وکالت
در وحدت  همچنین  دیوان    هیئت  02/0۷/1398مورخ    ۷80  ۀ شمار  ۀرویرأی  عالی عمومی 

« شده:  تصریح  مادکشور  مالیات  ۱۰۳  ۀ مطابق  و  قانون  آن  »د«  بند  یک  تبصره  و  مستقیم  های 
های عمومی و انقالب در امور مدنی، وکالی  قانون آیین دادرسی دادگاه   ۵۹و    ۵۴،  ۵۳مقررات مواد  

نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، دادگستری موظفند وکالت

 
مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید، دفتر دادگاه باید  »  .1 در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر 

ماد موضوع  نقص  رفع  نماید  ۵۳  ۀاخطار  ابالغ  مرقوم  وکیل  به  را  شمار ]ق.آ.د.م[  )رأی  مورخ    920019  ۀ «؛ 
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(.  59 ۀشعب 19/01/13۷9
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تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر   پیوست دادخواست به دادگاه
شود، لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان دادگاه پذیرفته می

 «.  اطالع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد 
مادتأیید    در رویکرد  حقحق  ۀتعرف   ۀنامآیین  4  ۀهمین  هزینالمشالوکاله،  و  وکالی    ۀ اوره  سفر 

تصریح  قضائیه  ۀقو   رئیس  9/1/1399مورخ    14۷2/9000/ 100  ۀ شمار  ۀبخشنام)  دادگستری   ،)
در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی  دارد: »

ر امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب د  ۵۴است و در اجرای ماده  
گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی،  بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می  ۱۳7۹

 «.  آیدبه جز نقص تمبر مالیاتی( به موکل به عمل می) هاکلیه اخطاریه
هزینه پرداخت  به  مربوط  قانونی  مالحظات  باید  امکان  البته  عدم  و  قبلی  توسط  وکالت  های 

مجدد آن از وکیل بعدی در همان دعوا با توجه به دسترسی ارزان به دادگستری مدنظر قرار   ۀبمطال
سفر وکالی دادگستری در این  ۀ  المشاوره و هزینالوکاله، حقحق  ۀتعرف   ۀنامآیین  6  ۀ ماد  ۀگیرد. تبصر

« دارد:  تصریح  تبصره  مورد  اجرای  از    ۱۰۳ماده    ۳در  پس  چنانچه  ها،  مالیات  تمبر  قانون  ابطال 
و   وکالتنامه  روی  بر  تمبر  ابطال  به  مکلف  جدید  وکیل  شود،  توکیل  دیگری  وکیل  به  دعوا  تعقیب 

نمی صندوق  و  مرکز  کانون،  سهم  به  )  «.باشدپرداخت  ارزان  دسترسی  اصل  مفهوم  خصوص  در 
 (. 1399درگاه،  : حبیبینکهای آن دادگستری و جلوه 

 نمایندگی حقوقی وکیل دادگستری . 3-11
آیین دادرسی مدنی ق حقوقی منعی مقرر    ۀنمایند  عنوانبه برای استفاده از وکیل دادگستری    انون 

دادگستری می این وصف، وکیل  با  نهادهای موضوع  نکرده است.  با  قرارداد مشاوره  قالب  در  تواند 
در قالب   ه نموده و ئ، خدمات مقرر در این ماده را به این نهادها ارا انون آیین دادرسی مدنیق 32ۀ ماد

پرداخت   مربوط  مقررات  مطابق  باید  مشاوره،  مالیات  بدیهی است  نماید.  دریافت  آن حق مشاوره 
 گردد.  

ها، مؤسسات دولتی و  مؤید استدالل فوق است؛ زیرا این ماده، به »وزارتخانه 32 ۀتدقیق در ماد
شرکت دولت،  به  و  وابسته  اسالمی  انقالب  نهادهای  دولتی،  غمؤسسهای  عمومی  یردولتی،  ات 

 ۀ ها« اجازه داده »برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادارها و بانکشهرداری
کنند.   استفاده  ماده  این  در  مندرج  شرایط  داشتن  شرط  به  خود«  رسمی  کارمندان  یا  خود  حقوقی 

دهد که نهادهای فوق از گردد، این ماده عالوه بر »کارمندان رسمی« اجازه می مالحظه می  کهچنان
بند  ۀنمایند  عنوانبه حقوقی خود«    ۀ همکاران »ادار البته طبق  استفاده کنند.  ماده،    همین  2  حقوقی 
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از  و »محرومیت  داشته  آن است که »دو سال سابقه وکالت«  به  منوط  دادگستری  از وکیل  استفاده 
 عنوانبهوکالت، برای معرفی آن شخص    ۀاشتغال به وکالت« نداشته باشد. در این ماده، تودیع پروان

 حقوقی شرط نشده است.   ۀنمایند
نمی  ۀقاعد دعوا  طرف  که  است  این  هم  بعمومی  نمایندتواند  سمت  بگیرد   ۀه  ایراد   حقوقی 

با باالترین مقام سازمان    ۀ(، زیرا احراز سمت نمایند64:  1399افتخارجهرمی و السان،  ) حقوقی 
  21/12/1365مشورتی مورخ    ۀنظری  موجببهباشد.  می   انون آیین دادرسی مدنیق  32  ۀموضوع ماد

نهاد»  حقوقی،   ۀ ادار یا  اداره  از طرف  قضایی  نماینده  دادگاه معرفی شود، خوانده    چنانچه  به  دولتی 
تواند به سمت او ایراد کند چه قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره نمی

 (. 13۷0به نقل از: نوبخت، ) «دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است
 وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری ۀناموکالت ئۀ. ضرورت ارا3-1۲

 عنوان بهآن کانون وکال وی را    موجببهای که  در صورتی که وکیل معاضدتی صرفًا به استناد نامه
وی و موکل    ۀ ای در رابطنامهوکیل معاضدتی به دادگاه معرفی کرده، در پرونده مداخله کند و وکالت

از آن جهت که احتمال دارد موکل    1شناسد. ده نمیسمت در پرونذی  عنوانبهه نشود، دادگاه او را  ئارا 
را به چنین وکیلی تفویض    انون آیین دادرسی مدنیق  36و    35نخواهد تمام اختیارات موضوع مواد  

نامه امری مربوط به قصور وکیل و یا موکل بوده و ارتباطی وکالت  ئۀنماید. در چنین مواردی عدم ارا 
 به دادگاه یا کانون وکال ندارد.  

به   وکیل  و  ندارد  وجود  موکل  و  وکیل  میان  قرارداد  انعقاد  به  نیازی  تسخیری،  وکیل  مورد  در 
نامه مربوطه، طی  دادگاه  میدرخواست  معرفی  وکال  کانون  از سوی  وکیل  ای  از  که  شود. شخصی 

البته در  کند، میتسخیری استفاده می انتخابی، وکیل تسخیری را عزل نماید.  تواند با معرفی وکیل 
هزینحق  ۀتعرف   ۀنامآیین  8  ۀادم و  دادگستری   ۀالوکاله  تصریح شده:  1399مصوب  )  سفر وکالی   )
است؛  » الزامی  معاضدتی  یا  تسخیری  وکیل  توسط  وکالتنامه  ارایه  و  مرجع هرچند  تنظیم  توسط 

رسد را در واقع «. آنچه به امضای مرجع قضایی میقضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد
برای  نمی قانون  حکم  به  تسخیری  وکیل  و  است  حق  وکیل  داشتن  زیرا  دانست؛  »قرارداد«  توان 

به خاص،  شرایط  واجد  تعیینمتهمین  می )  نوعی  مرجع تحمیل(  توسط  قرارداد  امضای  و  شود 
 کند. قضایی، ماهیت این حکم قانونی را به یک عقد مبتنی بر تراضی تبدیل نمی

 
وکیل ]معاضدتی[ منتخب مکلف است  (: »1316قانون وکالت )مصوب    ۀنام نظام  43  ۀبه موجب قسمت اول ماد  .1

 «. الوکاله تنظیم نموده، نسخه دوم آن را با رسید وکالت به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد قرارداد حق 
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 نامه در خارج از کشور  وکالت تشریفات قانونی تنظیم . 3-1۴
خارج   در  اجتماعی  یا  سیاسی  پناهندگی  دارای  که  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانی  یک  هرگاه 

از می  دفاع  یا  دعوا  طرح  برای  بخواهد  دارد،  خارجی  تابعیت  که  شرکتی  یا  شهروند  یک  یا  باشد 
ز کشور باید تشریفات  طرف دعوا در ایران وکیل دادگستری بگیرد، در خارج ا  عنوانبهحقوق خود  

را طی کند.   مدنیق  34  ۀمادخاصی  دادرسی  آیین  »انون  دارد:  تصریح  در  ،  در صورتی که وکالت 
ین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسالمی  مأمورخارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از  

برسد ماد«.  ایران  مفاد  اجرای  عمل  امکانۀ  در  همواره  نیستفوق،  مورد  پذیر  در  مثال،  برای   .
این است که هرچند بنابر ظواهر قوانین و مقررات منعی برای حضور این دسته از    مسئله پناهندگان  

جمهوری   ۀوزارت خارج  ۀاتباع ایران در سفارت یا کنسولگری ایران یا سایر ادارات و واحدهای تابع
معذوریت برای حضور در اماکن فوق  دارای ها آن اما عماًل ممکن است 1اسالمی ایران وجود ندارد،

ایرانی برای مثال، فرض کنید یک  تابعیت کانادا درآمده،  صل که سالاالباشند.  به  پیش   عنوانبهها 
انقالب   دادگاه  در  یا  بوده  تعقیب  تحت  ایران  در  اقتصادی  مفسد  یا  شاهنشاهی  رژیم  به  وابسته 

ایرا  تابعیت  باشد. مثال دیگر، شخصی است که  از کشورهایی  محکوم شده  نی داشته و مقیم یکی 
 دلیلبهتعاون( قضایی دارد؛ این شخص امکان دارد ) همکاری ۀدوجانب  ۀنامباشد که با ایران موافقت
محکومیت و  ایران  بدهکاری  سفارت  در  حضور  از  ایران،  در  متعدد  مالی  احتمال    جهتبههای 

 بیرون سفارت، ترس داشته باشد.  دستگیری در 
تواند به مانعی در برابر حق دادخواهی یا حق بنیادین دفاع در می  34  ۀبا این وصف، وجود ماد

ماد ظاهر  زیرا  شود.  تبدیل  دعوا  وکالت  ۀبرابر  اگر  که  دارد  آن  بر  داللت    دادگستری   ۀناممذکور 
به) از کشور  تنظیم شده در خارج  یا عادی(  تابعاداتأیید    رسمی  یا واحد  آن   ۀره  در  وزارت خارجه 

 کشور نرسیده باشد، اعتباری ندارد و در نتیجه، وکیل انتخابی فاقد سمت است.  
المللی  میثاق بین  4  ۀ( از ماد3د ـ)  اعالمیه جهانی حقوق بشر و بند  8  ۀاین تحلیل برخالف ماد
می سیاسی  و  مدنی  که  حقوق  از   عنوانبهباشد  بخشی  اکنون  و  شده  تصویب  کشورمان  در  قانون 

 
( وابسته به وزارت https://mikhak.mfa.gov.irسولی )میخک/ تارنمای  خدمات کن  ۀمدیریت یکپارچ  ۀسامان.  1

سامانه خارجه،  اراامور  برای  حوزه   ئۀای  در  ایرانی  شهروندان  به  کنسولی  خدمات  امور  کلیه  شامل  گوناگون  های 
امور اجتماعی، تنظیم وکالت امور سجلی،  از ثبت . می . تأیید اسناد و.  نامه،گذرنامه،  نام و باشد. هر شهروندی پس 

تنظیم    ۀتواند از خدمات آن از جمله در زمینهای مربوط و بارگزاری مدارک مورد نیاز در این سامانه، میتکمیل فرم
 نامه و تأیید اسناد استفاده نماید. وکالت

https://mikhak.mfa.gov.ir/
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المللی حقوق مدنی و  الحاق دولت ایران به میثاق بین  ۀ قانون اجاز)   آیدحقوق داخلی به شمار می
مو1۷/02/1354مصوب  سیاسی،   امضای  اصالت  که  کرد  قبول  باید  بنابراین  امکان  (.  که  را  کلی 

آیین دادرسی مدنیق  34  ۀحضور در ادارات و واحدهای موضوع ماد  ۀتوان با ادلرا ندارد، می  انون 
تنظیمی میان وکیل دادگستری و    ۀناماثبات کرد و وکالت  ، شاهد در دادگاه ایران  ئۀارا   ازجمله  ، دیگر

 (. ۷۷: 1399/1افتخارجهرمی و السان، ) چنین موکلی را معتبر دانست
 . مصادیق خاص نمایندگی ۴

اقام در  قهری  ولی  نمایندگی  شامل  نمایندگی  خاص  مصادیق  گفتار،  این  طالق    ۀدر  دعوای 
دعوای طالق از سوی مجنون که قوانین و مقررات در مورد آن    ۀنابالغ و نمایندگی ولی قهری در اقام

می  موجب  را  متعددی  حقوقی  مباحث  حال،  عین  در  و  نبوده  قرار  شوند،  روشن  بررسی  مورد 
مفصلمی  فقهی  تحلیل  و  بحث  موارد،  این  بررسی  علت  آن  در   گیرد.  وجود ها  خصوص  نیز  و 

 مصادیق و شرایطی است که احتمال صدق ایراد عدم احراز سمت وجود دارد.
 دعوای طالق نابالغ ۀنمایندگی ولی قهری در اقام  .۴-1

( 1381اصالحی مصوب  )  قانون مدنی  1041  ۀدر فرضی که ولی قهری از اختیار مندرج در ماد
مولی  مصلحت  رعایت  با  و  کرده  برای  استفاده  نکاح  عقد  انعقاد  به  اقدام  دادگاه  تشخیص  و  علیه 

شود که آیا ولی قهری همچون انعقاد عقد  کودک تحت سرپرستی خود نماید، این پرسش مطرح می
دعوا   اقامۀ  اختیار  برای کودک،  مولی  منظوربه نکاح  برای  بلوغ طالق  به سن  از رسیدن  قبل  را  علیه 

  ۀ اند اما همای که برای ولی قهری درنظر گرفتهرغم اختیارات گستردهبه  در فقه امامیه،   1دارد یا خیر؟
پذیرفته دهدفقیهان  طالق  را  او  زن  ندارد  حق  بلوغ  از  قبل  طفل  قهری  ولی  که  ثانی)   اند  ،  شهید 

نجفی،    1423 باد1421و  در  ایران،  حقوق  در  که (.  شود  متبادر  ذهن  به  پاسخ  این  شاید  امر  ی 
از لوازم قانونی آن بشمار نمی تواند با تقدیم رود، بنابراین ولی قهری میداشتن اهلیت برای طالق 

یا امکان سازش  مورد صدور گواهی عدم  بخواهد  دادخواست،حسب  را  به طالق  اما    الزام زوج  و 
طالق  دارد: »قانون مدنی اشاره می  1136  ۀدر ماد  گذارقانون  چراکهباید از این توهم دست شست؛  

 
توان گفت: »در صورتی که طالق می  1391قانون حمایت از خانواده مصوب سال    26  ۀبا وحدت مالک از ماد.  1

نماینده  یا  درخواست زوج  به  یا  عبارت صدور توافقی  در ستون خواسته،  و  دادخواست  در  باید  باشد، خواهان  او  ی 
قسمت سوم خواسته گواهی عدم امکان سازش را قید نماید. در مقابل ذر صورتی که طالق به تقاضای زوجه باشد در  

مدنی«   دعوای  عنوان  تعیین  در  خواهان  در خصوص »اختیارگردد«.  صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طالق قید می
 (. 1400: صفیان و مقدادی، )نک
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«. بنابر منطوق صریح این ماده برای وقوع طالق بلوغ  دهنده باید بالغ، عاقل و قاصد و مختار باشد
؛  ۷:  1386امامی،  )  ی را برای آن در نظر نگرفته استیباشد و مقنن هیچ استثناقانونی مرد شرط می

 (. 236: 1386لنگرودی، ؛ جعفری  234: ش 1391صفایی، 
از نوع عدم اهلیت تمتع   با وجود این، نباید تصور نمود که عدم اهلیت صغیر در مورد طالق، 

توان او را اجبار به طالق کرد. اگر همسر کودک، به یکی از دالیل باشد. زیرا به حکم دادگاه میمی 
  ۀرفیت ولی شوهر در دادگاه اقامتواند به ط موجه در قانون، حق درخواست طالق را داشته باشد، می

نیز میدعوا کند.   اجرای صیغدادگاه  برای  ولی  اگر  و  به طالق مجبور سازد  را  طالق    ۀتواند صغیر 
طالق را واقع سازد. در فرضی هم که زوجه صغیر باشد، ولی    ، صاحب دفتر   ۀوسیلحاضر شوند؛ به

نونی، به نمایندگی از زوجه و طبق قواعد  ی مانند عسر و حرج و سایر موارد قاجهتبه تواند  قهری می
 زوجه را اقامه نماید.  حعمومی، دعوای طالق یا حتی فسخ نکا 

 دعوای طالق از سوی مجنون  ۀنمایندگی ولی قهری در اقام .۴-۲
شود باید به طرفیت مجنون و به علت فقدان ارادۀ انشایی، کلیۀ دعاوی که علیه مجنون اقامه می 

شود؛  ۀ  نمایند طرح  به  او  بداند  الزم  که  را  دعوایی  هر  خویش  مصلحت  به  قهری  ولی  همچنین 
به مجنون وجود طرفیت مجنون طرح می نسبت  آن  امکان طرح  دعاوی معمولی که  از  یکی  کند، 

 باشد. دعوای طالق می ، دارد 
  آن تصمیم بگیرند؛ استثنائًا مقنن درخصوص    طالق از اموری است که زن و شوهر شخصًا باید

قانونی،  مجندرخصوص   شرایط  رعایت  با  که  است  داده  اجازه  او  قیم  یا  قهری  ولی  به  دائمی،  ون 
 مجنون دائمی را بنماید. ۀ تقاضای طالق زوج

باشد قهری  ولی  مجنون  سرپرست  که  صورتی  ص)  در  به  متصل  به  غمجنون  ولی  باشد(،  ر 
ساز امکان  عدم  گواهی  صدور  تقاضای  دادگاه،  به  مراجعه  با  مجنون،  از  تقدیم  نمایندگی  را  ش 

قانون مدنی در این    113۷  ۀدادگاه ضرورتی ندارد؛ ماد  ۀ نماید، در این حالت اذن دادستان یا اجازمی 
می مقرر  »خصوص  میدارد:  دائمی  مجنون  را  ولی  او  زن  علیه  مولی  مصلحت  صورت  در  تواند 

محجور بوده و    ۀ «. اما در صورتی که مجنون پس از زمان بلوغ حادث شود، قیم نمایندطالق دهد
  قانون امور حسبی، در این فرض پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ضرورت دارد   88  ۀمطابق ماد

 (.243: 1391؛ صفایی،  236: 1386؛ جعفری لنگرودی، 259: 1398کاتوزیان، )
در صورتی که شوهر مبتال به جنون ادواری باشد، یعنی در بعضی اوقات جنون او زائل و حالت  

پی نمیطبیعی  ولی  کند،  آن  دا  دفع  که  فوری  زیان  زیرا  دهد،  طالق  را  او  زن  جنون  زمان  در  تواند 
از  پس  و  ندارد  دوام  ادواری  مجنون  و وضعیت  نیست  متصور  باشد  مجنون  زن  طالق  به  منحصر 
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 تواند شخصًا زن خود را طالق دهد. افاقه می 
 . آثار سمت نداشتن نماینده ۵

 ۀشعب  0۷/08/13۷4مورخ    124  ۀ رأی شمار)  یرادات آمره استایراد به سمت نماینده، یکی از ا
طرف دیگر   ۀاول دادگاه عالی انتظامی قضات( و هرگاه از سوی خواهان یا خوانده در مورد نمایند

قانونًا محرز نیست آن توجه نماید. زیرا شخصی که سمت وی  به  باید  دادگاه  قسمت )  طرح شود، 
آیین دادرسی مدنق  350  ۀدوم ماد قانون مداخلیانون  را در دادرسی    ۀ(؛ یعنی  نماینده   عنوانبه وی 

نمی است،  نشناخته  رسمیت  به  خوانده  یا  در خواهان  را  دعوا  اصحاب  از  هریک  نمایندگی  تواند 
 دار شود.دادرسی عهده

  اگر شخصی به نمایندگی از خواهان دادخواست داده و نمایندگی وی غیرقانونی باشد، طبق بند 
شود. مانند اینکه دادخواست را وکیل رسمی از جانب  قرار رد دعوا صادر می  89  ۀدو ما  84  ۀماد  5

پروان  نفعذی اتفاقی نیست.   ۀداده در حالی که دارای  یا وکالت  قیاس،   1وکالت دادگستری  به همین 
اگر چنین شخصی، دادخواست تجدیدنظر یا فرجام بدهد، حسب مورد قرار رد دعوای تجدیدنظر  

  1۷/11/1320مورخ    32/11  ۀ رأی شمار)  شودیا فرجام توسط مرجع تجدیدنظر یا فرجام صادر می
 دیوان عالی کشور(.  3 ۀشعب

می  نماینده  بودن سمت  باشد؛  دلیل غیرقانونی  متفاوت  از جانب صغیری که  تواند  اینکه  مانند 
ولی قهری ندارد، مادر صغیر اقدام به طرح دعوا نموده یا برای طرح دعوا وکیل دادگستری بگیرد، در  

اقامحالی زمان  در  مادر    ۀکه  نشده  عنوانبهدعوا  انتخاب  صغیر  شمار)  قیم  مورخ   1  ۀ رأی 
 یت وی محرز نیست. عالی انتظامی قضات( و اصطالحًا سمت قیموم ۀمحکم 0۷/03/1306

نمایند نماید،    ۀاگر  مداخله  خوانده  یا  خواهان  از طرف  دادرسی  جریان  در  بخواهد  غیرقانونی 
به دفاعیات و  دادگاه علی توجه  بدون  لذا رسیدگی  اثر بدهد.  ترتیب  نمایندگی وی  به  نباید  القاعده 

نماینده چنین  میاظهارات  ادامه  میای  اقتضا  صورت  در  حتی  دادگاه  از یابد.  را  این شخص  تواند 
نماید ایجاد اخالل در نظم دادگاه صادر  را در صورت  بازداشت وی  یا دستور   ۀماد)  جلسه اخراج 

 
وکالی معلق و  قانون وکالت: »  55  ۀمادعالی انتظامی قضات؛    ۀمحکم  03/08/131۷مورخ    2458  ۀ رأی شمار.  1

طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل الوکاله و به  اشخاص ممنوع 
وکالت ممنوع است؛ اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و 

یک الی شش ماه حبس تأدیبی را اصیل در دعوا قلمداد نماید. متخلف از    سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود 
 «. محکوم خواهد شد
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مدنیق  101 دادرسی  آیین  مادانون  از  قسمتی  داللت  به  البته  مدنیق  96  ۀ(.  دادرسی  آیین  ، انون 
ای الزم نیست  د. چنین نمایندهاسناد و مدارک به دادگاه نماینده معرفی کر   ئۀ توان صرفًا برای ارا می 

برای دیدن انواع نمایندگی در )  شرایط نمایندگی قانونی، قضایی، قراردادی یا حقوقی را داشته باشد
 (. 56-66: 1399/1ک: افتخارجهرمی و السان، ندادگاه، 
 نتیجه 

باشد. این عنوان در میی وی در دعوا  نفعذیخواهان،    ۀدعوا از ناحی  ۀشرط اولیه برای اقامپیش 
، داشتن سمت  عالوهبهگیرد.  اهلیت و سمت را در بر می   ازجملهدعوا    ۀمفهوم عام، سایر شرایط اقام

مطالب شرط  می  نفعذی  ۀنمایند  ۀقانونی،  شمار  هیچبه  که  معنا  بدین  نمیآید.  به  شخصی  تواند 
مگ کند،  مداخله  دادرسی  جریان  در  خوانده  یا  خواهان  از  قانونی نمایندگی  اقسام  از  یکی  اینکه  ر 

 مقرر برای نمایندگی در مورد وی صدق کند.  
خواهان یا خوانده در واقع سمت    ۀ ایراد عدم احراز سمت، متفاوت از وضعیتی است که نمایند

یا    ه نشده است. در حالت اخیر، دادگاه باید حسب مورد به اصیل وئدارد، اما مدرک سمت وی ارا 
قضایی گفته شده،    ۀه کند. گاهی در رویئتا مدرک احراز سمت را به دادگاه ارا نماینده اخطار نماید  

ارا اجرا ضمانت عدم  خواند  ئۀی  ایراد  به  منوط  خواهان،  سمت  دادگاه    ۀمستندات  و  دعواست 
حالینمی در  نماید.  استناد  امر  این  به  رأسًا  میتواند  رأسًا  نیز  دادگاه  اخطاریه که  ارا تواند طی   ئۀای 

هریک از اصحاب دعوا را درخواست کند. زیرا چه بسا چنین مدرکی وجود   ۀنمایند  مدرک سمت
نداشته و در نتیجه، شخص قانونًا نمایندگی نداشته باشد که در این صورت، مورد از موارد ایراد به 

 سمت و صدور قرار رد دعوا خواهد بود.
بسیا در  نماید،  دعوا  طرح  مستقیمًا  نتواند  محجور  خواهان  در اینکه  و  او  نفع  به  موارد  از  ری 

ویژه دعاوی غیرمالی مانند طالق  توجیه است؛ اما در برخی موارد، بهقابلراستای حفظ حقوق وی  
شود سازد، پیشنهاد میناپذیری را به خواهان وارد میموقع آن زیان جبرانیا دعوایی که عدم طرح به

را استم از جانب چنین خواهانی  فایدکه مقنن دعوای مطروحه  به حق    ۀاع نماید.  احترام  امر،  این 
تعیین یا معرفی قیم برای چنین محجوری است. امری   ۀدادخواهی شهروندان و نیز فراهم کردن زمین

   نیز بدان پرداخته شده است. انون آیین دادرسی مدنیق 105 ۀکه در ماد
  



 ی کاکاوند/ السان و خنجری  ییقضا یۀرو  بر  دیتأک  با یمدن یدادرس در سمت احراز عدم رادیا قیمصاد  یبررس

 

1۲9 

 منابع 
 فارسی 

و   ▪ گودرز  مدنیآیین  (،  1399)السان  مصطفی  افتخارجهرمی،  نشر    ،دادرسی  تهران:  دوم،  چاپ  اول،  جلد 
 میزان. 

و   ▪ گودرز  مدنی(،  1399)  السان مصطفی  افتخارجهرمی،  دادرسی  نشر    ، آیین  تهران:  اول،  چاپ  سوم،  جلد 
 میزان. 

 انتشارات سمت.   :تهران ، چاپ هشتم،حقوق بانکی(، 1399) السان، مصطفی ▪
 ن: نشر گنج دانش.  ، جلد پنجم، تهراحقوق مدنی(، 1386) امامی، سیدحسن ▪
 ، تهران: نشر گنج دانش. حقوق خانواده(، 1386) جعفری لنگرودی، محمدجعفر ▪
بهنام ▪ درگاه،  جلوه»(،  1399)  حبیبی  و  دادگستری  به  ارزان  دسترسی  اصل  آن مفهوم  حقوقی   ۀمجل،  «های 

 . 109 ۀ، شمار84 ۀ دور ،دادگستری
و   ▪ سیدحسن  خانواده(،  1391)امامی  اسدالله  صفایی،  انتشارات مؤسستهران:  ،  12چاپ    ،حقوق  و  چاپ  ه 

 دانشگاه تهران. 
و   ▪ عنوان دعوای مدنی»(،  1400)مقدادی  محمدمهدی  صفیان، سعید    ۀمجل  ،«اصل اختیار خواهان در تعیین 

  .113 ۀ، شمار85 ۀ ، دورحقوقی دادگستری
 ، جلد اول، تهران: نشر گنج دانش. حقوق خانواده(، 1398) کاتوزیان، ناصر ▪
،  «دادرسی مدنی  آیین  دهنده در قانونبررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست »(،  1386)  کریمی، علی اصغر ▪

 .43و  42 ۀ ، شمارهای حقوق قضاییفصلنامه دیدگاه
مدنی»(،  1393)  محسنی، حسن ▪ دادرسی  ماهوی در  و  ، 2  ۀ ، دورپژوهش حقوق خصوصی،  «نقص شکلی 

 ، بهار. 6ره شما
حسن ▪ دادخواهی »(،  1398)  محسنی،  در  فرانسه نفع  و  ایران  قضایی  رویه  و  حقوقی  دکترین  بررسی  ، «ها: 

 .  11 ۀ ، دور1 ۀ ، شمارمطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۀفصلنام
ی  اجراضمانتبررسی  )  استقالل حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی»(،  139۷)  صاحبیمهدی  محسنی، حسن و   ▪

  ۀ، شمار 21  ۀ ، دورفصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،  «تکلیف مالیاتی وکیل دادگستری(نقض 
81. 

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان انتشارات کیهان.  های قضاییاندیشه(، 13۷0) نوبخت، یوسف ▪

 عربی

)زین ،  شهیدثانی ▪ عاملی  علی  بن  االسالمق(،  1423الدین  شرائع  شرح  فی  االفهام  ج  مسالک  کتاب 2،   ،
 طالق، قم: الناشر مؤسسه المعارف االسالمیه.

، جلد نکاح، بیروت: دار احیاء التراث  جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمق(،  1421نجفی، محمدحسن ) ▪
 العربی. 

 


