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 «به نام او»

 وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد    سال ها دل طلب جام جم ما می کرد

 طلب از گم شدگان لب دریا می کرد   گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

 :سخن آغاز

ی را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، یسپاس خدا

و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان . حق او را گزاردن نتوانند

 ...وامدار وجودشان است؛ و نفرین پيوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخيز

 ی زمينهاز طرح ایده ی تاليف جزوه ای در که  ماه هاستم، هست اثر حاضر کنون که در حال نگاشتن مقدّمها

این ایده تبدیل به واقعيت گردید و  2931اردیبهشت ماه سال  مبيست جمعه امروز. آیين دادرسی مدنی می گذرد

حتی خطور چنين فکری به شاید در ابتدای امر . پایان یافت کار تدوین جزوه آیين دادرسی مدنی پس از ماه ها

ولی هر آنچه را به خود اختصاص دهد؛ هکار بی وقفماه  21که تدوین چنين اثری نزدیک به  ذهن بعيد می نمود

ماه ها کار و تالش و تحقيق و که هست این واقعيت است که تاليف حتی مقاله ای در زمينه علم حقوق مستلزم 

بيش از پيش نمایان  حجيم،همين امر ارزش کار اساتيد بزرگوار را در تدوین کتب ارزنده و  می باشد و تفحص

 .سنگين تر می نماید و وظيفه ما را در گرامی داشت این عزیزان و پاسداری از آثار ارزنده شان می سازد

که در  ف علمی در زمينه علم حقوقبرای آزمون های مختل آیين دادرسی مدنی، ی در زمينه جزوه ایتدوین 

ه توسط اساتيد حقوق شد مطرحند حداکثر مطالب بوده و در عين حال بتوا بردارنده نکات خالصه شده و مفيد

البته وجود سه جلد .در طول اندك تجربه تدریس وظيفه ای بود که همواره بدان واقف بودم ،را ارائه دهد

همواره داوطلبين را از رجوع به منابع تاد مسلم حقوق دکتر عبداهلل شمس تاليفات آیين دادرسی مدنی توسط اس

موجب  به خاطر حجم زیاد و پراکندگی مطالب که بعضاً ولی همين تاليفات گاهاً. ساختا ميندیگر مستغ

اوطلبين و پایين دسردرگمی داوطلبين ميگردید، و از طرفی دیگر تخصصی شدن آزمون ها و باال رفتن آمار 

فرآیند مطالعه و قبولی در کانون های وکال، و پيچيده شدن ابت ماندن ظرفيت دانشگاه ها یا ث یا نهایتاًآمدن 



فته رفته ميل به استفاده از کتب حجيم دانشگاهی را در مراجعه کنندگان به کالس های آموزشی کم آزمون ها، ر

که  بودهشيوه تست آموزشی استوار سياست موسسات و مراکز آموزشی بر از سویی دیگر . رنگ تر مينمود

، بيآموزند، گاها بدون اینکه مطالب را به طور بنيادی طلبين شرکت کننده در این کالس هاد داووش مشاهده می

چشمگير هم  با استفاده از روش های تست زنی و حفظ نمودن تست ها و نکات تاليفی مدرسين، موفقيتی بعضاً

، جای خالی جزواتی که بتوانند در کمترین زمان ممکن عالوه بر یاد دهی در این بازار مکاره. می نمودند کسب

شم به چَ دنهم باش«  کنکوری»کات به اصطالح ، که قادر به ارائه  نو حذف مطالب زائد و غيرموثرد مطالب مفي

 .ميخورد

الگوهای ارائه شده در آثار  از بهره گيریاثر حاضر چکيده ای از مباحث آیين دادرسی مدنی است که با 

هایی  مباحث و سرفصلنظریه ها، سعی بر آن شده است که تمامی تدوین یافته و  ،بزرگوار دانان و اساتيدحقوق

با دقت در این . دنوبه شيوه ای جدید و بدیع طرح ریزی ش ،که در سواالت آزمون ها به کار گرفته می شوند

پی ریزی می نمایند، مطالعات خود را بر اساس مواد قانونی و ترتيب آنها پایه ی موضوع که داوطلبين معموالً 

ود به بر اساس مواد قانون طرح ریزی شود، شاید کارآیی بيشتری را با خحاضر ظر می رسيد اگر پالن مولفه به ن

عالوه بر آثار مجلد حقوق دانان بزرگ و نامی در عرصه آیين دادرسی اثر  در نگارش این .همراه داشته باشد

دکتر کریمی،دکتر واحدی و اساتيد مدنی همچون استاد معظم و معزز دکتر شمس،دکتر مهاجری، دکتر حياتی، 

در زمينه های مختلف آیين دادرسی  مقاله 93فقيدی همچون استاد متين دفتری و استاد جواد واحدی، بالغ بر 

تاليفات استاد شمس صدالبته مبنای نگارش و چارچوب کار بر پایه ی  .مطالعه و به کار گرفته شده است مدنی

 .بودن نظرات دکتر شمس در سواالت کنکور از بدیهيات و مسلمات استمبنا بوده و این موضوع به دليل 

نگارنده سعی بر آن داشته با اضافه نموده نکات مهم و کنکوری در قوانين خاصی همچون قانون دیوان عدالت 

با پرهيز از اعمال نظرات شخصی، سریعترین و ... اداری،قانون شورای حل اختالف،قانون حمایت از خانواده و 

هر جا نيز نظر مخالفی . گشایدبهل ترین راه را برای آموزش درس آیين دادرسی مدنی به روی داوطلبين عزیز س

 .داشته ایم در پاورقی صفحات گنجانده ایم تا از سردرگمی و گمراهی دوستان ممانعت شود



چه مایه ی آن. حاضر را با کاستی های فراوانی همراه ساخته است اثربضاعت اندك علمی،  گفتنی است

به شيوه ای نو صورت گرفته است، با وقوف بر اینکه بدیع  نگارش موضوعتالشی است که در  خشنودی است،

 .، عالوه بر پيچيدگی کار، بر عيوب آن افزوده استجزوهبودن پاره ای از مسائل و موضوعات 

گرفته ام، درخور بهره  تاليفکه از تذکرات و پيشنهادات ارزنده ایشان در این  و دوستان وفادارم اساتيد بزرگوار

حقير مورد امعان نظر اساتيد، دانشجویان، قضات و  و تاليفات اميد است ماحصل تحقيقات.سپاس و تقدیرند

 .وکالی محترم قرار گرفته و از تذکرات و پيشنهادات صاحب نظر، استفاده و بهره برداری نمایم

 

 

 ...و من اهلل التوفيق          

 «مهدی شکری»

11/1/31 
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    :تقدیم با بوسه بر دستان پدرم

 بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت یا مهربانی اش به او که نمی دانم از بزرگی اش

 و

:به مادرم  

 دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
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 صفحه                                                   :کلیات و مبانی( فصل اول
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 09 راداتایـ (فصل ششم

 89 :انواع دفاع در امور دادرسی مدنی( 1
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 135 :شرایط صدور قرار تأمین خواسته( 4
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 826 :منابع و مآخذ
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 :کلیات و مبانی( فصل اول

 :کلیات( 1

ابتدا یک تقسیم بندی علمی می تواند برای . اولین مبحث در درس آیین دادرسی مدنی شناخت قواعد آیین دادرسی مدنی است

 :دسته تقسیم می شوند 3به طور کلی قواعد آیین دادرسی مدنی به . درک هر چه بهتر موضوع کمک کند

دیوان عالی کشور، دیوان عدالت )چیدمان سازمان قضاوتی ایران عبارت است از مطالعه  :قضاوتیقواعد مربوط به سازمان -1

 ...(اداری، اداره ثبت، کانون وکالو 

 اعم از صالحیت های ذاتی یا نسبی: قواعد مربوط به صالحیت  ها-2

دادرسی که از لحظه تقدیم  قواعد مربوط به شرایطکه شامل : قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص-3

 .رای نهایی حکم ادامه خواهد داشتدادخواست شروع شده و تا اج

 .نامیده می شود «قواعد آیین دادرسی مدنی به معنای اعم»هر سه دسته باال را در مفهوم کلی 

 :ویژگیهای آیین دادرسی مدنی( 1-1

 :جنبه مورد مطالعه قرار میدهند 2را از   به طور معمول حقوق دانان، قواعد آیین دادرسی مدنی

 امری یا تخییری بودن( الف

 قابلیت عطف بما سبق شدن یا نشدن قواعد مذکور( ب

  :امری یا تخییری بودن( الف

 قواعد امری و قواعد تخییری: قواعد آیین دادرسی مدنی در یک تقسیم بندی به دو دسته کلی تقسیم می شوند

این دسته از . به قواعدی گفته می شود که تراضی برخالف آنها باطل و کان لم یکن تلقی می شودقواعد امری  :قاعده امری

قواعد که در مقابل قواعد تکمیلی یا تخییری وضع گردیده است، حکم آمرانه قانون گذار است که طرفین دعوا یا عقد نمی 

 .شد باطل محسوب است توانند برخالف آنها شرط نمایند و تراضی برخالف آنها چنان که گفته

اصحاب دعوا نمی توانند با تراضی یکدیگر آن را به کمتر یا بیشتر از . روز است 22مهلت تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی از آرا  :مثال

      .روز تقلیل یا گسترش دهند 22

                                                           
 می یکدیگر با پیوند در اما ، متمایزند هم از چه اگر ویژگی دو این . میشود مشخص شناخته بودن تشریفاتی و آمره ویژگی دو با مدنی دادرسی آیین   

 اصحاب دفاع ازادی تضمین عنوان به و قاضی کامگی خود برابر در دعوا اصحاب از حمایت برای مقررات این بودن تشریفاتی ، حقیقت در. باشند

 .دعواست
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. قاعده تخییری برعکس قاعده امری است. در مقابل قاعده امری، قاعده تخییری یا همان تکمیلی قرار گرفته است :قاعده تخییری

بنابراین، در صورتی که طرفین . یعنی، قانون گذار این قاعده را برای تکمیل کردن جای خالی تراضی طرفین وضع نموده است

به عبارتی قاعده تخییری، قاعده ای است که طرفین دعوا می . صحیح است تراضی مخالفی را داشته باشند، این تراضی معتبر و

 .توانند برخالف آن تراضی نمایند و این تراضی از نظر قانون گذار معتبر خواهد بود

 :، وجود داردسه راه برای تشخیص اینکه این قاعده امری است یا تکمیلیتقریباً 

 (م. د. آ. ق 69م  :)کند استفاده می «بایدحتماً، »های  اژهجایی که قانون گذار از و: لحن قانونگذار.  

 .یک قاعده آمرانه است ؛ استثناهر جا یک اصلی وجود داشته باشد و استثنایی خورده باشد :روش اصولی. 2

را گاه قانون گذار صراحتاً می گوید که قاعده وضع شده امری است و طرفین حق برهم زدن آن : تصریح خود قانون گذار. 3

 .ندارند

ت به گذشته باثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نس»:قانون مدنی اشعار میدارد  4ماده  :عطف بما سبق شدن یا نشدن قوانین(ب 

 «خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

بر طبق این قاعده، اصل بر این است که قانون نسبت . معروف است« قوانین قاعده عطف بما سبق نشدن»قانون مدنی به  4ماده 

 .مگر اینکه ترتیب خالفی در خود قانون جدیدالتصویب مقرر شده باشد. به گذشته خودش اثر نخواهد داشت

 بررسی امری یا تخییری بودن قواعد آیین دادرسی مدنی: 

 قواعد مربوط به سازمان قضاوتی                         

 

 صالحیت ذاتی         .

 

 قواعد مربوط به صالحیت ها      :م.د.قواعد آ

 

 صالحیت محلی        

 

 م به معنای اخص.د.قواعد مربوط به آ        

 توضیحات: 

  طرف دعوا نمی توانند با یکدیگر توافق  2مثال برای . قواعد مربوط به سازمان قضاوتی از قواعد امری محسوب می شوند

 .دادرس صورت گیرد  نمایند که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر با 

 امری محسوب می شوند

 امری محسوب می شوند

.اصوالً تخییری محسوب می شوند  

.محسوب می شوند امریاصوالً   
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  برای مثال، طرفین نمی توانند توافق نمایند به . از قواعد امری محسوب می شوندقواعد مربوط به صالحیت های ذاتی نیز

زیرا رسیدگی به این دعوا از صالحیت ذاتی این . آنها در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود« الزام به تنظیم سند رسمی»دعوای 

 .دادگاه خارج است

 دعاوی راجع به اموال غیر  ،مانند)یعنی به جز موارد استثنایی . قواعد مربوط به صالحیت های محلی اصوالً تخییری است

طرفین دعوا می توانند تراضی ( «م.د.قانون آ2 ماده ».وقوع مال غیر منقول اقامه و پیگیری شود محل منقول که بایستی در دادگاه

 .یندنمایند، دعوای خود را در دادگاهی که صالحیت محلی رسیدگی به دعوا را ندارد پیگیری نما

 مثل )قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص اصوالً امری محسوب می شوند و به جز مواردی استثنایی و نادر

برای مثال، . طرفین دعوا بایستی بدان سر تسلیم فرو نهند و قادر به تراضی بر خالف آن نخواهند بود( نحوه اجرای احکام

د، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم دادگاه شود، دادگاه برای اصحاب دعوا نمی توانند تراضی نماین

 .مثال، قرار سقوط دعوا را صادر نماید

 

 بررسی عطف بما سبق شدن یا نشدن قواعد آیین دادرسی مدنی: 

 قواعد مربوط به سازمان قضاوتی  

 

 صالحیت ذاتی        

  قواعد مربوط به صالحیت ها :قواعد آدم

 صالحیت محلی        

 

 قواعد مربوط به آدم به معنای اخص

توضیحات: 

 دادرس، مشغول به رسیدگی باشد؛ و در حین رسیدگی قانون  3نسبت به پرونده ای با  در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان

دادرس پیش بینی بنماید، بایستی قرار توقیف دادرسی به جهت تکمیل  5جدید ترتیب رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان را با 

 .دادرس صادر شود 5دادرس و ادامه رسیدگی با 

 ن رسیدگی به پرونده ای، صالحیت ذاتی خود را به موجب قانون جدید از دست بدهد، در صورتی که دادگاهی در حی

بایستی با صدور قرار عدم صالحیت، ادامه رسیدگی را به دادگاهی که بر اساس قانون جدید صالح به رسیدگی شده است، 

 عطف بما سبق می شوند

عطف بما سبق می شوند   

می شوندنعطف بما سبق   

 اصوالً عطف بما سبق می شوند مگر اینکه با حقوق مکتسبه افراد در تعارض باشند
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ده باشد، بایستی به صدور رأی اقدام البته گفته شده است که در صورتیکه دادگاه به مرحله صدور و انشای رای رسی. بسپارد

به عبارتی دقیقتر، توقیف دادرسی به دلیل از دست دادن صالحیت ذاتی، مخصوص زمانی است که دادرسی جریان داشته . نماید

 .باشد

 بر اساس یک قاعده حقوقی، حقی که برای شخصی ایجاد . منظور از حقوق مکتسبه همان حقوق کسب شده اشخاص است

بدین ترتیب ، قانون جدید نمیتواند . می توان از وی سلب نمود، مگر به حکم خاص قانون گذار یا رضایت خود ذیحقشده را ن

روز  22برای مثال، در قانون حاضر مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص دعوا . اشخاص را از حقوق خود محروم نماید

روز مهلت تجدید نظر خواهی وی شروع شده و در  22و  فرض میکنیم علیه شخصی حکم غیر قطعی صادر شده است؛.است

اگر بخواهیم قانون مذکور را بر احکام قبلی . روز تقلیل می یابد 5 روز پانزدهم قانون تغییر نموده و مهلت تجدیدنظرخواهی به 

ر قانون نسبت در این وضعیت طبق اصول حقوقی، تغیی. هم مترتب کنیم، شخص مشارالیه حق تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت

 .به شخصی که از قبل حق تجدیدنظرخواهی را کسب نموده است، تاثیری نخواهد داشت

 :شرایط اقامه دعوا( 2

 .شود دسته کلی تقسیم می 4به  شرایط اقامۀ دعوا

 اهلیت.4 سمت .3ذینفع بودن خواهان .2منجز بون دعوا . 

که  است تعلیق به این معنی. چنین ممکن است حال یا موجل باشدحق ممکن است منجز یا معلق باشد و هم  :منجز بودن( 1-2

البته این تعلیق مانع اقامه . یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد. باشد یتحقق و وجود پیدا کردن حق موقوف به شرط

مطالبه کردن آن موکول  حق موجل است در صورتی که. دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده قابل مطالبه نیست

البته بعضی از . بنابراین قبل از حلول موعد سر رسید اقامه دعوا برای مطالبه آن جایز نیست. به گذشتن مدت اجل باشد

  .دانند دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می حقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمی

یعنی دعوای او عقالیی بوده و موضوعی را . کند باید در آن نفعی داشته باشد در دادگاهی اقامه دعوا میکسی که  :نفع( 2-2

ای را در بر نداشته باشد و وقت گرانبهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشرفت یا عدم  تعقیب نکند که برای او فایده

 2.پیشرفت آن برای او مساوی باشد

                                                           

 263، جلد اول، ص 335 ، عبداهلل؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز سشم- 

  ، ص333 امام صادق، تهران، حکیمی، محمد مهدی، دعوا، مجله تخصصی داخلی دانشگاه  -2
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تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص  هیچ دادگاهی نمی»: گوید  آیین دادرسی مدنی می 2ماده در این باره 

نقش دادرس قطع و فصل  «.ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد

 .ابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد و نفع احتمالی کافی نیستاز اینرو خواهان باید ث. دعاوی حاضر است

 :شرایط نفع( 1-2-2

 .بوجود آورده و باقی باشد -الف

 .شخصی و مستقیم باشد -ب

 .باشد مشروع و قانونی -ج

 به این معنی که .باشد دعوا می در از شرایط پیروزی «بودن حقذی»بودن از شرایط اقامۀ دعوا و « نفع ذی» :فرق ذینفع با ذیحق

دادگاه در مقام احراز شرایط ذینفع بودن فقط به این موضوع توجه میکند که اگر در دادرسی حکم به نفع خواهان صادر نماید، 

نفع مشروعِ مستقیمی به او خواهد رسید یا خیر؟ ولی بعد از اینکه این شرط را احراز نمود به اصل و ماهیت دعوا رسیدگی 

د نمود تا ببیند خواهانی که علی الظاهر ذینفع است، بالواقع ذیحق هم هست یا خیر؟ در صورتیکه احراز نماید که خواهان خواه

 .ذیحق هم می باشد، رأی به پیروزی وی خواهد داد

که این . دده کند یا به دعوای دیگر پاسخ می سمت عبارت است از عنوانی که شخص با داشتن آن، دعوایی اقامه می: سمت( 3-2

کند و یا به عنوان  گونه خواهد بود یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که مستقیماً در دعوا ذینفع است دخالت می عنوان بر دو

 .مثل؛ ولی قیم، وصی، مدیر تصفیه، وکیل و غیره. کند نمایندگی از طرف شخص ذینفع و اصیل در دعوا دخالت می

  
عوا نموده است، نمی تواند رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید؛ و دادگاه نیز حق بنابراین شخصی که فضوالً اقامه د

بنابراین تنفیذ بعدی .در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای فضولی جایگاهی ندارد. رسیدگی به دعوای شخص فاقد سمت را ندارد

 .اصیل نیز به دعوای اقامه شده ی قبلی اعتباری نخواهد بخشید

در بررسی شرایط اقامه دعوا کسی که ذینفعی اش . کسی است که نفع و ضرر و اثر مستقیم دعوا متوجه اوست :اصیل( 1-3-2

به عبارتی روشن تر کسی که . زیرا سمت در همان نفع مستغر است. محرز شده است دیگر نیازی به بررسی سمتش وجود ندارد

 . نفع دارد حتماً که سمت هم دارد
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بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از .  نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان «قائم مقام»: مقام  قائم( 2-3-2

قائم مقام   پس، در تعریف. رای مفاد عقد استسوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اج

م یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در کسی است که بطور مستقی :به معنای ویژه خود، می توان گفت 

نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن 

 3منتقل الیه: قائم مقام خاص(وراث ب: قائم مقام عام( الف: قائم مقام بر دو دسته است 2شده است

دلیل نام گذاری قائم مقام عام در این است که ورثه در تمامی حقوق و تکالیف مورث جانشین وی می باشند پس  :مقام عام قائم

 .حقوق و تکالیف منتقله به ایشان عام است

 بنابراین خاص. منتقل الیه فقط در مورد مال یا تعهد یا حق منتقل شده به او جانشین شخص محسوب می شود :قام مقام خاص

 است

نماینده در دعوا نفع مستقیمی ندارد؛ بلکه مشروعیت حضور وی در دادرسی به دلیل وجود اذنی است که از  :نماینده( 3-3-2

به عبارتی نماینده ماذون از سوی اصیل است که در دادرسی شرکت کند ولی آثار دعوا در هر حال بر روی . اصیل گرفته است

فرق بین نماینده و قائم مقام در این است که قائم مقام در دعوا اصیل محسوب می شود، در  گفتنی است،. نماینده بار خواهد شد

 .حالی که نماینده اصیل نیست

 :در حقوق ایران به سه دسته تقسیم می شود« نماینده»

 ولی قهری، وزیر از وزارتخانه، مدیر از شرکت: نمایندگی ناشی از حکم قانون(: قانونی)نماینده قهری   

   

 

 وکیل: نمایندگی ناشی از توافق طرفین: نماینده قراردادی  :نماینده

 

 

 قیم محجور، امین غایب، تاجر ورشکسته: نمایندگی منتخب از سوی دادگاه: نماینده قضایی   

                                                           
برای مثال . ده استالبته قانون گذار محترم در برخی مواقع قائم مقام را با نماینده خلط نموده و گاهاً از واژه قائم مقام در معنای نماینده استفاده نمو   

 ت.ق 365:ماده
 دبه بع 273ص . ، تهران  393 ان ، انتشارات بهنشر، چاپ اول ، خرداد ماه بنقل از حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم، دکتر ناصر کاتوزی 2
 29 ، ص 332 ، انتشارات بنیاد حقوقی کاتوزیان، تهران، 3کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، ج   3
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 :اهلیت(4-2

اما . قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود 653مطابق ماده . آخرین شرط اقامه دعوا، داشتن اهلیت مدنی است

همچنین اگر چه همه مردم . تواند حقوق خود را اجراء کند، مگر این که برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد هیچکس نمی

مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند، ولی گاهی به موجب قوانین خاصی ممکن است همه یا  توانند از اهلیت تمتع دارند و می

مثالً بیگانگان نسبت به تملک اموال غیر منقول در ایران اهلیت تمتع ندارند، . برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب شود

  .مگر اینکه نسبت به آن با دولت ایران قراردادی بسته باشند

 : ، اهلیت بر دو نوع می باشداین تعریف نظر به 

 اهلیت دارا شدن حق: اهلیت تمتع -الف

 .اهلیت اجرای حق: اهلیت استیفا -ب 

حمل نیز در صورتی زنده به دنیا بیاید و استعداد . خواهند بود« اهلیت تمتع»در قانون مدنی اشخاص با زنده متولد شدن دارای 

ولی اهلیت استیفا را اشخاصی خواهند داشت که دارای عقل، بلوغ . خواهد بود« اهلیت تمتع» زنده ماندن را نیز داشته باشد دارای

البته همین جا . به عبارتی اشخاصی می توانند که حقوق خود را به موقع اجرا گذارند که عاقل، بالغ و رشید باشند. و رشد باشند

برای مثال سفیه می تواند شخصاً و . ندارند« رشد»نیازی به گفته شود که اشخاص برای به اجرا گذاشتن حقوق غیر مالی خود 

و همچنین می تواند دعاوی ناشی از عقد نکاح را شخصاً . بدون نیاز به اذن یا اجازه قیم خود اقدام به انعقاد عقد نکاح نماید

 .پیگیری نماید

 .می نامیم« صغیر»را که فاقد بلوغ باشد  و کسی« سفیه»، و کسی را که فاقد رشد باشد«مجنون»کسی را که فاقد عقل باشد، 

 .صغیر غیر ممیز(صغیر ممیز ب( الف: بر دو دسته تقسیم می شود« صغیر»در حقوق مدنی  :صغیر( 1-4-2

 اشخاصی هستند که با اینکه سن الزم صغار ممیز، ؛ آمده است« تمییز دهنده، تشخیص دهنده»ممیز به معنای  :صغیر ممیز

ولی با تمامی این ها . ننموده اند، ولی عرفاً این دسته می توانند خوب و بد را از همدیگر تشخیص دهندبرای بلوغ را کسب 

در حقوق ایران . قانون گذار برای احتیاط، اعمال حقوقی این دسته را گاهاً صحیح، گاهاً غیرنافذ و گاهاً باطل اعالم نموده است

سالگی  2 الی  7ولی با توجه به عرف و رویه قضایی می توان سن . جود نداردسن معینی برای تمییز صغیر ممیز از غیر ممیز و

 .را برای تفکیک صغیر ممیز از غیر ممیز در نظر گرفت

 صغیر غیر ممیز، کودکی . با توجه به تعریف صغیر ممیز، معنی و مفهوم صغیر غیر ممیز نیز مشخص می شود :صغیر غیر ممیز

قانون گذار فرض گرفته است که صغیر غیر ممیز فاقد قصد و . شخیص در وی وجود ندارداست که به دلیل کمی سن قدرت ت

                                                           

  3صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقالب، همان، ص - 
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حتی تملکات بالعوض صغیر غیر ممیز را . بنابراین تمامی معامالت صغیر غیر ممیز را محکوم به بطالن نموده است. شعور است

 .هم به دلیل فقدان قصد بی اثر میداند

 .می باشد« سال قمری 6»و برای دختر « سال قمری 5 »سربر اساس قانون مدنی سن بلوغ برای پ

 :وننمج(2-4-2 

 مجنون ادواری(مجنون دائمی ب( الف: مجنون نیز در حقوق مدنی ایران بر دو دسته است  

 مجنون دائمی هرگز نمی تواند معامله ای را . دیوانه ای است که هرگز حالت افاقه به وی دست نخواهد داد :مجنون دائمی

به همین سبب مجنون دائمی دعاوی . انجام دهد، یا طرف معامله را قرار بگیرد و یا حتی در امور غیرمالی خود تصمیم بگیرد

دلیل . ناشی از حقوق خود را نیز نمی تواند پیگیری نماید؛ و ولی یا حسب مورد قیم وی حق چنین اقدامی را خواهد داشت

 .ر ممیز، فقدان قصد می باشدبطالن معامالت مجنون نیز مانند صغیر غی

 به عبارتی روشن تر، دیوانه ای است که گاهاً سر . به وی دست می دهد« افاقه»دیوانه ای است که گاهاً حالت  :مجنون ادواری

در حالت ( الف: بایستی به دو دسته تقسیم نمود( جنون یا افاقه)معامالت مجنون ادواری را با توجه به حالت وی. عقل می آید

در حالت جنون فرض می شود که وی فاقد قصد است و ( ب. فاقه با وجود سایر شرایط معامالت وی صحیح خواهد بودا

 تمامی معامالت وی محکوم به بطالن است

 در صورتی که شک شود معامله ای را که مجنون انجام داده است، در حالت افاقه بوده یا جنون؟ :نکته

 :مطرح شده استدر پاسخ به این پرسش دو نظریه 

 .می گویند اصل بر صحت معامالت است مگر اینکه فساد آن ثابت شود« اصل صحت»عده ای با استناد به ( الف

گروهی بر آنند که در صورتی که مجنون حداقل یک بار حالت جنون به وی دست داده باشد، در صورتی که در جنون یا ( ب

بر اساس این نظر مجنون، مجنون دائمی فرض میشود مگر اینکه افاقه . ودافاقه وی شک کنیم، بایستی جنون وی استصحاب ش

  .ایشان ثابت شود

 :سفیه( 3-4-2

شود که به رشد عقلی الزم در زمینه های مختلف زندگی نرسیده است و از دیدگاه فقهی سفیه کسی  سفیه به کسی اطالق می 

در مقابل سفیه . نماید خود را در جهت اهداف نادرست صرف می است که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و درنتیجه اموال

 2.رشید قرار دارد

                                                           
 در سواالت کنکور نظر دوم مالک پاسخ گویی قرار خواهد گرفت   
زیرا بر مبنای این اصطالح، . تر از مفهوم سابق است ولی در این معنا، مفهوم عقل مضیق. اصطالح رشد در معنای دیگر، به معنای عقل به کار رفته است  2

این اصطالح اگر چه برای کسانی که به معنای . گیرد نیز قرار می« أبله»و « سفیه»مقابل رود؛ بلکه در  عقل نه تنها در معنای مقابل جنون و صغر به کار می
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سالگی برای  3 قبل از اصالحات قانون مدنی، سن . وجود دارد« اماره رشد»در حقوق مدنی، اصطالحی با عنوان  :نکته

بعد از . سالگی میرسیدند، چنین فرض میشد که رشید هستند 3 یعنی اگر افراد به سن . محسوب میشد« اماره رشد»اشخاص 

یعنی از آن به بعد بایستی رشد هر شخص را به صورت . گردید اصالحات قانون مدنی این اماره از نظام حقوقی ایران حذف

سالگی را اماره رشد  3 ولی این اماره چنان در نظام حقوقی ایران جای گرفته بود که افراد مردم همچنان . مصداقی تشخیص داد

 .له را پذیرفته انداین موضوع تا به حدی بدیهی است که حتی ادارات و ارگان های دولتی نیز این مسا. قرار می دهند

  حال با توجه به تمامی این توضیحات بایستی ببینیم اشخاص برای اقامه دعوا چه شرایطی را الزم دارند و در صورت وجود

 هر کدام چگونه عمل می شود؟

 به هیچ وجه شخص نمی تواند اقامه دعوا نماید :قبل از بلوغ   

 

 شخصاً اقامه دعوا نمایند مگر اینکه رشدشان ثابت شودنمی توانند  :دعاوی مالی              

         

 از بلوغ و قبل از رسیدن به سن رشد بعد          اهلیت برای

   اقامه دعوا

 .می تواند شخصاً اقامه دعوا نماید :دعاوی غیرمالی              

 

دعاوی مالی اقامه د که در این صورت نمی توانند در اقامه دعوا نمایند مگر اینکه عدم رشدشان ثابت گرد می توانند شخصاً :بعد از سن رشد

 دعوا نمایند

 :انواع دعاوی(  3

 :حقوق دانان دعاوی را با توجه به ویژگی های آنان به چند دسته تقسیم می کنند

 :دعوای عینی، شخصی و مختلط( 1-3

 دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به : دعوای عینی

، حق انتفاع و حق (اعم از عین یا منفعت)قانون مدنی، حق مالکیت 26این حقوق با توجه به ماده . اعیان اموال حاصل می شود

حق تحجیر  -4: مورد دیگر را به شمار حقوق عینی افزوده اند 3یان البته دکتر کاتوز.ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می شود

 حق وثیقه -9حق شفعه  -5

                                                                                                                                                                                                            

تواند باب  نماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی، می آشنایی دارند تا حدودی غریب و نامأنوس جلوه می( رشد به معنای عقل معاش)سنتی رشد 

 ایدجدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه، بگش
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برای مثال در صورتی . بنابراین در صورتی که حق مورد مطالبه خواهان یکی از حقوق فوق باشد، دعوای وی عینی خواهد بود

و ایشان از استرداد اتومبیل امتناع نماید، دعوای آقای که آقای رضایی اتومبیل خود را برای عاریه به آقای علوی داده باشد 

 .رضایی مبنی بر مطالبه مال امانی، دعوایی عینی خواهد بود

 و دائن بخواهد . یعنی اگر شخصی مدیون دیگری باشد. دعوای شخصی، همان دعوای مطالبه حق دینی است :دعوای شخصی

متعهد به « مهدی»در مقابل « رضا»برای مثال فرض کنید . قامه خواهد کردحق خود را از مدیون مطالبه کند، دعوای شخصی را ا

« مهدی»در صورتی که . انجام دادن تعهدی مبنی بر کشیدن یک تابلوی نقاشی می باشد؛ و از انجام دادن این تعهد سرباز می زند

 .امه نماید، که دعوایی شخصی محسوب می شودرا ملزم به انجام تعهد نماید بایستی دعوای الزام به انجام تعهد اق« رضا»بخواهد 

 به دعوایی گفته می شود که دارنده آن، در شرایطی است که همزمان مجاز به اجرای حقی عینی یا شخصی  :دعوای مختلط

در حقیقت، حق منشا دعوا اگرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده، قدرت اجرای حق عینی و شخصی را . است

« ایمانی»را به آقای  موبایل خود« هاشم پور»آقای برای مثال، . ترتیبی می دهد که میتواند با اجرای هر یک به منظور خود برسد به

تواند  هم می برای رسیدن به موبایل بایستی اقامه دعوا نماید که« ایمانی»آقای  .است هنوز تحویل نداده لیوفروخته است؛ 

بدین بیان که هم می تواند دعوای عینی مبنی بر مطالبه عین مال را که بر آن حق  .دعاوی عینی و هم دعاوی شخصی اقامه کند

از سوی دیگر آقای ایمانی به . عینی اصلی از نوع مالکیت دارد اقامه نماید؛زیرا در هر صورت مالکیت مال به او منتقل شده است

زیرا همچنانکه می . قانون مدنی مبنی بر تعهد بایع دایر بر تحویل مبیع را اقامه نماید  33تواند به استناد ماده  عنوان خریدار می

 .دانیم عقد بیع، بایع را متعهد به تحویل مبیع می نماید

 :دعوای منقول و غیرمنقول( 2-3

 دعاوی غیرمنقول-2منقولدعاوی - : دعاوی در یک تقسیم بندی دیگر به دو دسته تقسیم می شوند

 برای مثال . به دعوایی گفته می شود که خواسته آن انجام تعهدی است که موضوع آن مال منقول می باشد :دعوای منقول

 .زیرا مربوط به مال منقول است. دعوای استرداد اتومبیل در مثال قبلی، دعوایی منقول است

 تی گفت دعوای غیرمنقول دعوایی است که خواسته آن مربوط به مال با توجه به تعریف فوق، بایس :دعوای غیرمنقول

 ...دعوای تخلیه ید یا خلع ید از اموال غیر منقول، دعوای خسارات وارده بر مال غیرمنقول و : برای مثال. غیرمنقول می باشد

دعاوی تصرف . سم می شونددعاوی تصرف، منق( دعوایی مالکیت ب( دعاوی غیرمنقول خود در یک تقسیم بندی مجزا، به الف

 دعوای مزاحمت از حق-3دعوای ممانعت از حق -2دعوای تصرف عدوانی- : عبارتند از

به اعتقاد این دسته، برخی از دعاوی غیرمنقول . البته خیلی از حقوق دانان نامی کشور این تقسیم بندی ثانوی را قبول ندارند

برای مثال استاد کاتوزیان اعتقاد دارند که دعوای مربوط به الزام به . گیرندوجود دارد که در هیچ یک از موارد باال جای نمی 
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تنظیم سند رسمی مال غیر منقول دعوایی غیرمنقول است؛ در حالیکه دعوای مزبور نه دعوای مالکیت محسوب می شود نه از 

در حالیکه استاد . چنین اعتقادی دارندهمچنین ایشان در مورد دعوای الزام به تحویل مال غیر منقول نیز . زمره دعاوی تصرف

و به . الزام انجام تعهد هرچند مربوط به مال غیر منقول باشد، خود دعوایی مستقل و منقول است» :شمس در پاسخ می فرمایند

زیرا یک دعوا در عین حال نمی . طور کلی تمامی دعاوی که موضوعشان انجام تعهدی باشد، دعوای منقول محسوب می شود

دعوای منقول محسوب « دعوای الزام به تنظیم سند رسمی»بنابراین از نظر دکتر شمس . «د هم شخصی باشد و هم غیر منقولتوان

( درصورتی که موضوع سند رسمی مال منقول باشد)می شود که باید در محل اقامتگاه خوانده و یا در محل تنظیم سند رسمی

 2.اقامه شود

 دعاوی منقول                    

 

    :دعاوی   

         دعوای مالکیت   

           :دعاوی غیر منقول                   

   :دعاوی تصرف   

 

 :دعوای مالی و غیرمالی(3-3

 . حق مورد مطالبه خواهان می تواند یک دعوای مالی باشد یا غیرمالی

به دعوایی گفته می شود که نتیجه آن در صورت پیروزی خواهان، حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد و  :دعوای مالی

ست که خواسته تصریح شده آن در به عبارتی روشن تر، دعوای مالی دعوایی ا. برای او ارزش مالی داشته باشد را می دهد

دعوای الزام به انجام تعهدی مالی و ( اعم از معین یا کلی)دعوای الزام به تحویل یک مال: برای مثال. دادخواست مالی باشد

 .تمامی دعاوی که منظور خواهان از اقامه ی آنها رسیدن به ارزش مالی باشد

                                                           
 7 ، ص337 شمس، دکتر عبداهلل، تقریرات آیین دادرسی مدنی، دانشگاه شهید بهشتی، سال   

با این حال، گاهاً مشاهده شده است که کانون وکال در امتحانات خود، . در سواالت کنکور، معموالٌ در درس آیین دادرسی مدنی، نظر دکتر شمس ارجحیت دارد  2

 .مالک عمل قرار داده استنظر دکتر کاتوزیان را نیز 

 

 دعوای تصرف عدوانی

 دعوای ممانعت از حق

 دعوای مزاحمت از حق
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موضوع آن برای خواهان، حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی  به دعوای گفته می شود که اجرای :دعوای غیرمالی

اصل نکاح، : دعوای. به عبارتی دعوای غیرمالی، دعوایی است که خواسته تصریح شده آن در دادخواست، غیرمالی باشد. دهد

 ...انی، خلع ید و فسخ نکاح، طالق، نسب، حجر، حضانت، الزام به استرداد سند غیرمالی، دعاوی تصرف عدو

 دعاوی غیرمالی اعتباری(دعاوی غیر مالی ذاتی ب(الف: دعاوی غیر مالی در یک تقسیم بندی دیگر به دو دسته تقسیم می شوند

یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد مانند .اگر دعوا ذاتاً غیرمالی باشد بدان دعوای غیرمالی ذاتی گفته می شود

آن دسته از « تعیین بهای خواسته آنان قانوناً الزم نیست»اما دعاوی غیرمالی اعتباری یا دعاوی که .... جیت و دعوای نسب، زو

اما قانونگذار، به هر دلیل آنها را از پاره ای جهات، در حکم دعاوی . دعاوی است که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می شوند

، با لحاظ قیودات 3 ماده  3و 2،3،4،5،9دیم آیین دادرسی مدنی، در بندهای دعاوی غیرمالی در قانون ق. غیرمالی دانسته است

 .تمامی این دعاوی در صالحیت دادگاه بخش قرار داشت. مصرحه در آنها، پیش بینی شده بود

لع دعوای خ-1: ، دعوای غیرمالی اعتباری عبارتند از394 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب  7بر اساس ماده 

درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد -2ید، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف -4دعوای راجع به روابط موجر و مستاجر به استثنای اجور معوقه-3نزاع نباشد

 .عدوانی در عین غیرمنقول

ثبت عالیم تجاری و   دعوای-به تعهد غیرمالی  الزام :دعاوی غیرمالی را برای آشنایی داوطلبین عزیز ارائه می نماییمدر اینجا پاره ای از 

ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند -(م.د.آ.ق 325الی  2 3موضوع ماده )دستور موقت -(م .د.آ.ق 23 موضوع ماده ) تامین خواسته-دعوای تخلیه-اختراع

 92 ،و 56 ، 53 مواد )تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق-حکم فروش مال غیر منقول-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور-تخلیه

قانون   موضوع ماده .)افراز در صورتی که مالکیت مورد اختالف نباشد-تفکیک ملک و فک رهن-(م.ق973ماده   بند )عزل وکیل-(م .ق 973)عزل وکیل-(م.د.آ.ق

دعوای ورشکستگی و انحالل شرکت و تعیین مدیر -.و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار(ک.ق 22ماده ) اعتراض به رای هیئت تشخیص-(افراز

عوای ابطال رای داور د-تنفیذ صلح نامه عادی-دعوای رفع رطوبت-تصحیح نام در مدرک تحصیلی-قانون زمین شهری 2 اعتراض به نطریه کمسیون ماده -.تصفیه 

اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختالف -.درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد-.در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد

نظریه )دعوای ابطال پروانه حفر چاه-دعوای تغییر جنسیت-اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی -در وقف و تولیت-.قانون حفاظت از جنگل ها 59ماده 

ابطال -بطالن مال مشاع به شرط عدم اختالف ذر مالکیت- ۲7 2۲ -96۲56وحدت رویه شماره )تایید قولنامه -.اداره حقوقی دادگستری 392 ۲ 24۲-422۲7شماره 

دعوای اعتبار -.صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد بطالن تعهدات در-دعوای تزویر و حعل در اسناد -اختالف در مالکیتعدم اع به شرط شفروش مال م

 - ( 396 ۲  32۲-545وحدت رویه رای ) تشخیص صحت تاریخ معامله-دعوای اعسار-استرداد عین چک و اوراق بهادار-(ث.ق  59موضوع ماده )ورشکسته 

 (م .ق 63و  42مواد )دعوای راجع به حقوق ارتفاقی

دعوای اعسار از محکوم به اصوالً مالی است . شود درسی یک دعوای مالی محسوب میدعوای اعسار از پرداخت هزینه دا :نکته

 .باشد ولی براساس رأی وحدت رویه غیرمالی می
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 :قانون آیین دادرسی مدنی 3و  2بررسی مواد ( 4

  قانون آیین دادرسی مدنی 2ماده: 

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه »طبق این ماده  .نماید م اصل یا اصول رسیدگی را بیان می. د. آ. ق 2 ادهم

 «.شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند

 :معنا به کار برده است 3قانونگذار در کل آیین دادرسی مدنی دعوا را در 

دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد  -اول 

و  95 در اصول ... برای طرف مقابل دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست. بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه است

 . دم دعوا به همین مفهوم می باشد.آ.ق... و  2و   ،5 ،7 انون مدنی و مواد ق 93  و  3 قانون اساسی و مواد  97 

دعوا، در بعضی مقررات، به مفهوم منازعه و اختالفی آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده  -دوم

 . دعوا بدین مفهوم آمده است 27 و بند ب ماده  44، 57،52در مواد ... یا می باشد

دعوا در بعضی موارد به معنای ادعا به کار می رود که البته منظور ادعایی است که در مرجع قضاوتی مطرح نگردیده است -سوم

در این معنا به کار  42 دعوا در ماده . و یا ادعایی است که در خالل رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی ، مطرح می گردد

 .رفته است

 قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل  »: دادرسی مدنیقانون آیین  3ماده

قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با  موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً در صورتی که قوانین. خصومت نمایند

توانند به بهانه  اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی  اوي معتبر واستناد به منابع معتبر اسالمی یا فت

به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی

شعبه دیگري جهت رسیدگی ارجاع  به پرونده شرع بداند خالف و قانون را  باشد مجتهد  قاضی   چنانچه –تبصره  .شد  آن محکوم خواهند

 «.شد خواهد

 :بر اساس این ماده ترتیب استناد دادرس به منابع صدور رای بدین قرار می باشد

 قوانین موضوعه( الف

 منابع معتبر اسالمی( ب

 فتاوی معتبر یا اصول حقوقی( ج

یا فتاوی معتبر را  قاضی حق استناد به منابع معتبر اسالمی و اصول حقوقی ،ا وجود قانون در موضوع یک پروندهبنابراین ب

و در . و در صورتی که در موضوع پرونده ای ماده قانونی نباشد، دادرس باید به منابع معتبر اسالمی رجوع نماید.نخواهد داشت

بنابراین در هیچ . دادرس می تواند با رجوع به فتاوی معتبر یا اصول حقوقی، اقدام به انشا رای نماید ،صورتیکه هیچ یک نباشد
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یک از موارد این اجازه به دادرس داده نشده است که با علم خود و یا با استفاده از استدالالت شخصی اقدام به صدور رای 

 .نماید

« امتناع از رسیدگی»ا برخالف نظر شرعی خود تشخیص دهد بایستی قرار در صورتی که قاضی مجتهد باشد و قانون ر :نکته

 . صادر نماید

 :م در هر پرونده یکسری جهات موضوعی و جهات حکمی وجود دارد. د. آ. ق 3 ادهم برابر با

 منظور از جهات موضوعی و حکمی چیست؟ 

منظور از جهات . دارای جهات موضوعی و جهات حکمی است ،ی می آیدأهر حکم در اسباب توجیه کننده آن که در منطوق ر

می کند و با ادله اثبات مذکور  نادموضوعی ادله و ادعاها و استدالالتی است که خواهان برای اثبات دعوا و ادعای خود بدان است

ه به دالیل و مدافعات و دادرس با توج در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی وجدان دادرس را به حقانیت خود قانع می سازد

جهات حکمی هم اصول و مواد قانونی و حقوقی هستند که موجد حق خواهان بوده و دعوا با .طرفین رای مقتضی صادر می کند

می بر عهده قاضی کجهات حاحراز جهات موضوعی بر عهده خواهان و اثبات . بدین حق قانونی و ماهوی اقامه می شودناد است

 .را در قوانین مربوطه یافته و بر آن تطبیق نماید وااست تا حکم خاص هر دع

در صورتیکه یکی از طرفین وقوع عقد بیع را انکار کند و به . فرض کنید شخصی خانه خود را به دیگری فروخته است :مثال

وقوع عقد »میکند طور کلی منکر انجام چنین معامله ای شود، طرف مقابل بایستی در دعوایی که بر علیه طرف معامله خود اقامه 

بعد از اینکه وقوع عقد توسط خواهان پرونده . همین امر خود اثبات امور موضوعی است. را ثابت نماید« و انتقال مالکیت مبیع

بلکه دادرس خود قانون را میداند و می تواند احراز نماید که آثار عقد . ثابت گردید، دیگری نیازی به استناد به مواد قانونی نیست

  . یستبیع چ

 جهات حکمی را نیز باید بیاورد،خواهان باید در مواردی عالوه بر استناد به جهات موضوعی: 

 .اگر خواهان به قانون خارجی استناد نماید، عالوه بر امور موضوعی قانون را نیز باید ثابت کند - 

 قانون اساسی 3 اصل  -ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه -2

 .باشد که در مورد اماکن تجاری می 359 روابط مؤجر و مستاجر  انونق -3

در . در صورتی که بر اوراق و محتویات پرونده بر اساس نحوه انعقاد آن یا شروط ضمن عقد، قانون خارجی حاکم باشد :نکته

حیت رسیدگی در دادگاه های صورتی که بین طرفین اختالفی بوجود آمد و پرونده بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه ها، صال

ایرانی را پیدا کرد، هریک از طرفین که به ماده ای از قانون یک کشور خارجی استناد نماید،عالوه بر اینکه موضوع امر را بایستی 

                                                           
 «تو موضوع را ثابت کن،قاضی حکم را میداند» :مَثَل معروفی در این زمینه است که می گوید   
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ود زیرا از دادرس ایرانی انتظار نمی ر. ثابت نماید، حکم موضوع را که در واقع یک قانون خارجی است را نیز باید ثابت نماید

 .که به تمامی قوانین ماهوی و شکلی تمامی کشورهای جهان آشنا باشد

 :تصمیمات و اعمال دادگاهها( 5

وقتی پرونده ای در دادگاه مطرح شده و تحت رسیدگی قرار میگیرد، تصمیماتی که در طول جریان رسیدگی درباره پرونده گرفته 

 :حالت خارج نیست 5می شود، از 

  تصمیمات ساده قضایی .5دستورات اداری .4تصمیمات حسبی  . 3قرار. 2حکم. 

ه در رای دادگاه به معنی تصمیم و نظر دادگا. دادگاه می نامند« رای»، در اصطالح را که از دادگاه صادر می شود« ریحکم و قرا»

گر  یا دستور اداری جلوه ی دادگاه هرگز نمی تواند به صورت یک تصمیم ساده قضاییأدر واقع ر.مورد نتیجه پرونده می باشد

 . معروف است که می گویند رای اعم است از حکم و قرار. شود

 قاطع دعوا+ راجع به ماهیت دعوا   :حکم        

  یأر 

 یا راجع به ماهیت دعوا هستند یا قاطع دعوا می باشند :قرار        

 تصمیمات ساده قضایی 

 دستورات اداری 

 تصمیمات حسبی 

 :حکم( 1-5

یی است که به موجب آن، اختالف در أدر اصطالح حقوقی حکم دادگاه ر. حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است

حکم تصمیمی از سوی دادگاه است که هم راجع به ماهیت دعوا است و هم همچنین گفته شده است، . یابد دادگاه خاتمه می

 .قاطع بین طرفین دعواست

این است رای صادره دادگاه در مورد امور موضوعی دعوا بوده و به نوعی دادگاه اختالف منظور از راجع به ماهیت دعوا بودن 

 .بین طرفین را حل و فصل نماید و در مورد خواسته دعوا تصمیم قاطع خود را اتخاد نماید

ریان رسیدگی خارج شده و به هیچ شعبه ی دیگری نیز ی، پرونده از جأبودن تصمیم نیز بدین معناست که بعد از صدور ر قاطع

ی صادره به معنی این است که رای صادره مشمول قاعده فراغ دادرس أبه عبارتی می توان گفت قاطع بودن ر. ارجاع نشود

رت قاطع دعوا که در این صو)در واقع قرار ها یا مربوط به ماهیت دعوا هستند. این همان تفاوت اصلی بین حکم و قرار است. بشود

که در )قرار ها ممکن است قاطع دعوا باشند. بدین دسته از قرار ها، قرارهای ماهیتی یا اعدادی یا مقدماتی گفته می شود (نیستند
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قرار رد :دسته اند 5این قرارها . این دسته از قرارها را قرارهای قاطع دعوا می نامند (این صورت راجع به ماهیت نیستند

صدور قرار قاطع دعوا با اینکه باعث می  .ابطال دادخواست،قرار رد دعوا،قرار عدم استماع دعوا،قرار سقوط دعوادادخواست،قرار 

 .شود پرونده از شعبه رسیدگی کننده خارج شود ولی اختالف طرفین را حل نمی کند

میلیون ریال از بابت اجور  5مطالبه  :دعوایی را به خواسته «علی»علیه  «رضا»فرض کنید  :مثالی می آوریم تا مساله روشن شود

بعد از بررسی دالیل و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور مکلف است در این دعوا دادگاه . معوقه عین مستاجره اقامه کرده است

 :حالت خارج نیست 2رأی قاطع صادره از سوی دادگاه از نماید؛ قاطع ی أر

ی أی، یکی از طرفین در ماهیت پرونده شکست بخورد، رأشد و طی صدور راگر رای دادگاه راجع به اختالف طرفین با (الف

 (میلیون ریال یا کمتر نماید 5فرضاً دادگاه علی را محکوم به پرداخت . )صادره حکم خواهد بود

 عموضو این. را حل و فصل نمایدو موضوع اختالف طرفین  شده وارد ماهیت پرونده نتواند احتمال دارد دادگاه هیچگاه( ب

و یا اینکه خواهان  (ماع دعواتقرار رد دعوا یا عدم اس)در صورتی است که یا دعوا فاقد یکی از شرایط اساسی اقامه باشدغالباً 

قرار رد دادخواست یا ابطال ).، عمل ننموده باشدانجام دهد ستیادامه رسیدگی بای شروع یا یکی از وظایفی که برایبه 

  (قرار سقوط دعوا.)خواهان توانایی اقامه دعوا را می داد به هر دلیلی زائل شده باشدیا یانکه حقی که برای (دادخواست

به همین دلیل صادر  34ماده  3بند  برای مثال، خوانده ایراد نامشروع بودن دعوا را مطرح کرده و دادگاه قرار رد دعوا را به استناد

 .کند

 :های حکم ویژگی( 1-1-5

خواهد با صدور حکم  یعنی یک دعوا و اختالف و خصومتی وجود دارد و قاضی دادگاه می :باشددر امور ترافعی صادر شده - 

را دربر  ور حسبی شود و ام سازد که حکم تنها در امور ترافعی صادر می روشن می 266متن ماده  .این اختالف را حل کند

قانون امور  324حسبی را حکم شمرده است، مانند ماده  البته باید گفت در مواردی قانونگذار، تصمیم دادگاه در امور. گیرد نمی

بنابراین یکی از عناصر . شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد در حقیقت رای دادگاه در صورتی حکم شمرده می. حسبی

 .حکم، وجود اختالف است

اعم از اینکه دادگاه  دادگاه صادر شده باشد؛رأی را در صورتی میتواند حکم شمرده شود که از  :از دادگاه صادر شده باشد -2

توجه به مقررات مختلف اصطالح دادگاه با . باشد...(دادگاه ویژه روحانیت -انقالبدادگاه -دادگاه نظامی)عمومی یا استثنایی 

مرجع  .باشند م اعم از کارمندان دستگاه قضاییگیرد که قضات آن به مفهو تفسیر موسع شده و هر مرجع قضاوتی را در بر می

د چون دیوان عدالت شو دیوان عدالت اداری دادگاه اصطالحی محسوب نمی. شود داوری از مشمول تعریف دادگاه خارج می

دیوان عدالت اداری ولی  .در حالیکه دادگاه از مراجع قضایی دادگستری است .از مراجع قضایی غیر دادگستری است اداری
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، در هر گیرد اگر راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد می دیوان عدالت اداریتصمیمی که  بنابراین .شود مشمول تعریف فوق می

دیوان عالی کشور نیز با اینکه دادگاه به معنای اخص واژه محسوب نمی شود؛ ولی تصمیمی که   .شود حکم محسوب می حال

 .شودنامیده می « رأی»در پی فرجام خواهی در مورد پرونده می گیرد، با مسامحه 

مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به ( م.د.آ.ق266ماده)ماهیت دعوا، آن گونه که در حقوق ایران  :راجع به ماهیت دعوا باشد -3

 نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن،( قانونی)شود که مربوط به امور حکمی تمامی مسائلی گفته می

نه تنها موضوع دعوا که مورد اختالف طرفین است بلکه اموری که  گیرد بنابراین،قرارمی دستوردادگاهمورد رسیدگی ،احراز و 

از جمله امور مربوط به ادله،  گیرد،احراز و دستور دادگاه قرار می ،موضوع، مورد رسیدگیبرای روشن شدن و یافتن راه حل 

ی که رأی دادگاه راجع به ماهیت باشد، یعنی اینکه دادگاه در مورد وارد به عبارتی رساتر زمان. آیدبه شمار می«راجع به ماهیت»

 .خواسته خواهان اقدام به تصمیم گیری نموده و خواهان یا خوانده را محق تشخیص می دهد

 در آن مرجع تعیین شده و پرونده منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه، :قاطع دعوا باشد -4

نماید که در پی شکایت  اعم از اینکه اختالف را فصل نموده و یا ننموده باشد و تفاوتی نمی شود؛از آن مرجع خارج می

 .،رأی مزبور قابل بررسی دوباره در همان مرجع صادر کننده رأی و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد... (واخواهی،تجدید نظر و)

 :های مختلف حکم بخش( 2-1-5    

 :بخش مهم تقسیم نموده اند 3حقوقدانان حکم را به . صادره از دادگاه دارای بخش های مختلفی است حکم 

معموالً در مقدمه حکم نام و مشخصات اصحاب دعوا، خواسته دعوا و صورت خالصه ای از مقدمات دعوا می : مقدمه حکم -1

 .آید

موجهه حکم دادرس به تجزیه و تحلیل ادله و استنادات در اسباب . همان شرح حال اختالف است: اسباب موجهه حکم -2

تمامی . در واقع به نوعی امور موضوعی را که خواهان ثابت نموده است را با امور حکمی تطبیق می دهد. طرفین می پردازد

 .موجهه حکم می آید قرارهایی که دادگاه صادر نموده است همراه با نتیجه قرار و استنباط دادگاه از نتایج آنها در همین اسباب

یا همان منطوق حکم است که در آن دادگاه پس از بررسی امور موضوعی اثبات شده توسط اصحاب دعوا و با : نتیجه حکم -3

به عبارتی در این قسمت دادگاه یکی از اصحاب دعوا را حاکم و . دقت در امور حکمی نسبت به اصل دعوا تصمیم گیری میکند

 .یددیگری را محکوم می نما

 کدام یک از قسمت های یک حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد؟  :پرسش

                                                           
 
 233،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج  
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در مورد این که مقدمه حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست و نتیجه حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است،  :پاسخ

برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که اسباب موجهه حکم نیز . حکم است« اسباب موجهه»همه اختالف در مورد . کسی شک ندارد

ولی حقوقدانان نامی بر این اعتقادند که اسباب موجهه حکم دارای اعتبار   .مانند نتیجه حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است

 2.امر قضاوت شده نیست

 :آثار حکم( 3-1-5   

، در حدود (قاضی)قانون مدنی توسط مامور رسمی  237 حکم دادگاه با توجه به اینکه مطابق ماده  :قدرت اثباتی -الف

تواند به عنوان سند رسمی برای اثبات ادعایی در دادگاه مورد استناد  تنظیم شده، میصالحیت او و با توجه به مقررات قانونی 

 .واقع شود

تواند در آن دخالتی کند و  فراغ دادرس به این معنا است که قاضی پس از صدور حکم دیگر نمی :قاعده فراغ دادرسی -ب

قاعده فراغ دادرس با استثنائاتی رو  3.دهد را از دست میبه عبارت دیگر قاضی توانایی قضاوت در آن دعوا . حکم را تغییر دهد

تواند تحت شرایطی آن را تصحیح کند و یا در صورت اجمال یا ابهام،  به عنوان مثال دادگاه پس از صدور حکم می. به رو است

قانون  5نیز در بند اخیر ماده یکی دیگر از استثنائات قاعده فراغ دادرس  (قانون اجرای احکام مدنی 27ماده . )آن را تفسیر نماید

 .مسئولیت مدنی آمده است

ماده  9این قاعده که در بند . اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهم ترین آثار حکم است :اعتبار امر قضاوت شده یا امر مختومه -ج

البته باید توجه داشت که . نماید میم به آن اشاره شده، اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع .د.آ.ق 34

توان نسبت  بنابراین وقتی حکمی هنوز قطعی نشده، می. باشد حکم حتی اگر قطعی هم نباشد، دارای اعتبار امر قضاوت شده می

 ای یعنی اگر در مورد موضوعی یا پرونده .باشد به آن حکم اعتراض کرد اما طرح دوباره آن دعوا در مرحله نخستین ممنوع می

سبب دعوا حکمی صادر شده باشد، ثانیاً نمی توان در همان دعوا اقدام به با وحدت اصحاب دعوا و وحدت موضوع و وحدت 

 .تصمیم گیری مجدد نمود مگر از طریق شکایت از حکم

پنج طریق  شکایت از حکم به. تواند مورد شکایت متناسب قرار گیرد از آثار مهم دیگر حکم این است که می :قابلیت شکایت -د

طرق فوق ) ، فرجام، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث( طرق عادی شکایت از آرا)واخواهی، تجدید نظر: ممکن است مطرح شود

مثالً . ؛ اما این امر به این معنی نیست که نسبت به تمام احکام، هر پنج طریق مذکور قابل استفاده است(العاده شکایت از آرا

 .تنها راه شکایت درخواست تجدید نظر از حکم باشدممکن است نسبت به یک حکم 

                                                           

 2  متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص    
 34ناصر، اعتبارامر قضاوت شده، ص کاتوزیان، : و رک 224،ص 2شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، ج   2
 439، ش 4 2شمس، عبداهلل؛ همان، ص   3
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تنها طریق بی اعتبار ساختن احکام شکایت از آنهاست؛ احکام دادگاه نمی تواند موضوع دعوای بطالن  :غیرقابل ابطالل بودن -5

بطالن یک حکم توان دعوایی در مرحله نخستین مطرح کرد که خواسته آن،  ه این معنی که در هیچ صورتی نمیب. قرار بگیرند

های شکایت مذکور  تواند از راه بنابراین متضرر از حکم دادگاه، تنها می. باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر کرده است می

 .در قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کند

 کلی آرای دادگاه ها زده می  نکته ای را که بایستی بسیار بدان دقت نمود، این است که وقتی سخن از احکام و یا به طور

شود، منظور همان رای یا حکم اعتباری دادگاه است؛ به عبارتی روشن تر، دادنامه ای که رای یا حکم بر روی آن تنظیم می شود، 

ولی حکم صادره . چون سند رسمی محسوب می شود، طبیعی است که قابل جعل است و دعوای جعل آن نیز قابل قبول است

 .است که نه قابل جعل است و نه قابل ابطالامری اعتباری 

 

 :انواع حکم از نظر ماهیت و قابلیت شکایت( 4-1-5

احکام حضوری و .3احکام قطعی و غیرقطعی.2احکام اعالمی و تاسیسی. : احکام از نظر ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند

یک حکم می تواند هر یک حالت های نام برده را . جرااحکام الزم االجرا و غیر الزم اال.5احکام نهایی و غیرنهایی.4غیابی

 .همزمان داشته باشد

 :در زیر به تعریف اجمالی از هر کدام می پردازیم

  اعالمی                    

 

 احکام

 

 تاسیسی                   

 وضعیت جدیدی در حقوق اصحاب دعوا ایجاد نمی کند؛ بلکه وضعیت  غالب احکامی که دادگاه صادر می کند، :حکم اعالمی

  .نمایدسابق را شناسایی و اعالم می 

وقتی یکی از متعاملین قراردادی را به استناد خیار شرط و یا هر یک از خیارات اعطایی قانون مدنی فسخ  :فسخ قرارداد :مثال

می کند، و بعداً دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و اعالم فسخ قرارداد را مطالبه می کند، دادگاه با بررسی خیار موردنظر، در 

این حکم اعالمی است؛ یعنی این دادگاه نیست که قرارداد . فسخ قرارداد می دهد صورتی که فسخ قرارداد را نافذ بداند، حکم به

 .و آن را احراز کرده است بخشیدهرا فسخ می کند، بلکه قرارداد را ذوالخیار فسخ نموده است و دادگاه فقط به آن رسمیت 
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نام دیگر حکم اعالمی، حکم امضایی یا .گفته می شود« دعوای تنفیذ فسخ»معروف است که در رویه قضایی به چنین دعوایی، 

 .حکم تاییدی است

  .شود ظر دکتر شمس اعالمی محسوب میحکم حجر به نو حکم طالق :نکته

 .اصل بر اعالمی بودن احکام است ،به دلیل غلبه احکام اعالمی :نکته

 یعنی با صدور این نوع حکم، دادگاه وضعیت جدیدی را در حق . نام دیگر این حکم، حکم ایجادی است :حکم تاسیسی

 . صاحبان دعوا ایجاد می کند

وقتی دادگاه بعد از بررسی وضعیت تاجر متوقف، حکم به ورشکستگی تاجر می دهد، این  :حکم ورشکستگی تاجر :مثال

یعنی قبل از صدور حکم، حتی در عالم اعتبار نیز تاجر ورشکسته محسوب . دادگاه است که تاجر را ورشکسته اعالم می نماید

ازش که بین زوجین صادر می شود از جمله گواهی عدم س. بلکه دادگاه با صدور حکم او را ورشکسته اعالم نمود. نمی شد

 .احکام تاسیسی است

 فایدۀ تفکیک حکم اعالمی و تأسیسی : 

  مستلزم صدور اجراییه استحکم اعالمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد ولی اجرای مفاد حکم تأسیسی. 

دیگر  هو دادنامه صادر شد( استهر جا الزام باشد حکم اعالمی )باشد  حکم اعالمی می کهرسمی  سند الزام به تنظیم حکم :مانند

صادره از دادگاه ر دفترخانه حاضر شده و محکوم علیه را ملزم به الزام توان با همان دادنامه  نیاز به صدور اجرائیه ندارد و می

 .تنظیم سند رسمی نمود

  چون نهادهای . صدور حکم بر علیه نهادهای دولتی نیاز به صدور اجرائیه ندارد ،اجرای احکام مدنی انونق  -2 طبق مواد

 .باشد دولتی، طبق قانون ملزم به اجرای آنها می

 

 حضوری                 

 :حکم

 (م.د.آ.ق 323 ادهم)غیابی                 

                                                           
 72در حقیقت،اگر چه به موجب جمله نخست ماده . در حالیکه چنین نیست. برخی بر این باورند که حکم طالق و حکم حجر از احکام تاسیسی است   

اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود ...»موجب قسمت آخرهمان ماده اما به .«...شوداثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می».ح.ا.ق

آید که از وضعیت بنابر این بر خالف حکم ورشکستگی که وضعیت جدیدی به وجود می. «شود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می

 .آیدضعیتی که از تاریخ علت حجر وجود داشته به وجود نمیتوقف کامالً متمایز است،با صدور حکم حجر وضعیتی متفاوت از و
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 جلسات دادرسی شرکت نکند، الیحه دفاعیه حکمی است که در دعوایی صادر شود که خوانده در هیچ یک از  :حکم غیابی

اخطاریه . هم نفرستد، وکیل، نماینده و یا قائم مقام در دادرسی هم نداشته باشد و حکم جزئاً یا کالً بر علیه او صادر شده باشد

 :پس شرایط حکم غیابی از قرار ذیل است. دعوت به جلسه دادرسی هم نباید ابالغ واقعی شده باشد

 یچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکندخوانده در ه. 

 وکیل،نماینده یا قائم مقام در جلسه دادرسی نداشته باشد.2

 الیحه دفاعیه تقدیم نکند.3

 اخطار دعوت به جلسه دادرسی ابالغ واقعی نشده باشد.4

 حکم جزئا یا کالً علیه خوانده باشد. 5

  محسوب می شود« حضوری»در صورتی که حکم صادره یکی از شرایط باال را نداشته باشد. 

 حتی اگر شرایط باال . نسبت به خوانده می تواند غیابی باشد؛ زیرا حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است فقط حکم

 .را داشته باشد

  قرارها به دلیل اینکه همیشه بر علیه خواهان هستند، همواره. می توانند غیابی قلمداد شوند« احکام»از آرای دادگاه ها فقط 

 .حضوری اند

 لحظه هم باشد یک حتی اگر برای .باشد صرف حضور آگاهانه خوانده در جلسه دادرسی به معنای اطالع از دادرسی می. 

 در امور حسبی چون اصطالحاً خوانده  .گیرد احکام دادگاهها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی مورد بررسی قرار می

 .اردوجود ندارد حکم غیابی هم وجود ند

 

 فایده تفکیک حکم حضوری و غیابی: 

واخواهی به معنای دوباره  .در صورتی که حکمی به صورت غیابی صادر شود، خوانده می تواند از آن واخواهی نماید

در واقع در صورتی که حکم صادره از دادگاه بدوی بر علیه خوانده باشد و این حکم به صورت غیابی صادر . خواستن است

روز اعتراض نماید تا دادگاه صادر کننده حکم، دوباره وارد  22خوانده می تواند به حکم صادره، ظرف مهلت  شده باشد،

در ادامه خواهیم دید که احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز با وجود . رسیدگی شود و حکم صادره را تایید یا نقض نماید

 (م.د.آ.ق394ماده .)شرایطی می توانند غیابی باشند

 قطعی              

 :حکم

 غیرقطعی              
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 ویژگی احکام غیرقطعی این است که . میلیون ریال متجاوز باشد 3حکمی است که خواسته یا بهای آن از  :حکم غیرقطعی

( نظرخواهیتجدید)روز از تاریخ ابالغ حکم می تواند نسبت به آن در دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض 22محکوم علیه حکم تا 

 .نماید

 آرای صادره از دادگاه . میلیون ریال کمتر باشد 3گفته شد حکم قطعی حکمی است که خواسته یا بهای آن  :حکم قطعی

روزه  22ی صادره از دادگاه بدوی ذاتاً غیرقطعی باشد، ولی در مهلت أهمچنین در صورتی که ر. تجدیدنظر نیز قطعی هستند

فایده تفکیک احکام  .ی قطعیت می یابدأصورت نگیرد و مهلت تجدیدنظر خواهی آن پایان یابد رنسبت به آن تجدیدنظرخواهی 

 .به قطعی و غیر قطعی عالوه بر قابلیت تجدیدنظر خواهی از احکام غیرقطعی، قابلیت اجرایی بودن احکام قطعی است

 :بنابراین حکم قطعی حکمی است 

 .د که در این صورت حکم صادره از دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر استمیلیون ریال متجاوز نباش 3خواسته آن از - 

 :یا

از دادگاه بدوی به صورت غیرقطعی صادر شده باشد، ولی از آن تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن -2

 .چه در تایید حکم دادگاه بدوی و چه در نقض آن. حکم صادر کند

 :یا

 .روزه تجدیدنظرخواهی نشود و بدین وسیله قطعیت یابد 22ولی در مهلت صورت غیرقطعی صادر شود  از دادگاه بدوی به-3

 :نتیجه اینکه

 «.نباشد یا واخواهی حکم قطعی حکمی است که به هر دلیلی قابل تجدیدنظر خواهی »

 

« یأر»و گاهاً از واژه « حکم»واژه اگر دقت نمایید در توضیح قطعی و یا غیرقطعی بودن تصمیمات دادگاه، گاهاً از  :نکته

. بنابراین قطعی و غیر قطعی بودن از خصوصیات ویژه احکام نیست. می دانیم که رای اعم است حکم و قرار. استفاده کردیم

در مورد این موضوع در بحث تجدیدنظر خواهی مفصالً به . قرارهای صادره از دادگاه نیز می تواند قطعی و غیر قطعی باشد

 .خواهیم نشست گفتگو

 حکم نهایی                

 :حکم 

 ی حکم غیر نهای        
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 یا اینکه به . حکمی است یا ذاتاً از دادگاه بدوی به صورت غیر قابل فرجام خواهی صادر شده باشد :حکم نهایی

و یا . مهلت آن پایان یابدروزه نسبت به آن فرجام خواهی نشود و  22صورت قابل فرجام صادر شده باشد ولی در مهلت 

 .اینکه نسبت به آن فرجام خواهی شود و پرونده در شعبه دیوان عالی کشور ابرام گردد

 که قابل فرجام خواهی در  تعیین گردیده باشدحکمی است که خواسته آن در دادخواست بدوی به نحوی  :حکم غیرنهایی

حکم از  -(ج. میلیون ریال باشد 22باالی  -(باشد ب( ریال)نقد داخلیوجه  -(الف :یعنی خواسته آن . دیوان عالی کشور باشد

  (م.د.آ.به بعد ق 397مواد .)روزه ابتدایی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشود 22دادگاه بدوی صادر شود و در مهلت 

 .خواهیم دید« فرجام خواهی»در مبحث را تفصیل این مباحث. قرارها نیز مانند احکام می توانند نهایی یا غیر نهایی باشند :نکته

زیرا احکامی که از آنها فرجام خواهی به عمل آمده است و در دیوان عالی کشور نقض گردند، نهایی محسوب نمی شود؛  :نکته

بر طبق مواد مربوط به بحث فرجام خواهی، احتمال دارد حکم صادره در دادگاه هم عرض اصرار شود و دوباره در پی فرجام 

این موضوع در قرار ها به دلیل لزوم تبعیت دادگاه تالی در رسیدگی ماهوی در  .ی، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شودخواه

 .پی نقض قرار، منتفی است

 :نتیجه اینکه

 «حکم نهایی حکمی است که به هردلیلی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نباشد»

 

  :قرار( 2-5

در اصطالح متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه  .باشد استوار نمودن، ثابت کردن، استحکام بخشیدن می در لغت به معنیقرار 

قانون جدید آیین دادرسی عمومی و  266در حقیقت، با توجه به ماده . نشده و قانونگذار به تعریف منفی اکتفا نموده است

راجع به ماهیت  ی محسوب شده و منحصراًأشود که راطالق می( عملی)انقالب در امور مدنی باید گفت قرار دادگاه به تصمیم 

توان، قرار کارشناسی، قرار رد دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد؛ که به ترتیب می

.دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد
2 

 

 

 

 
                                                           

 فرجام خواهی: برای تفصیل بیشتر در مورد قابلیت فرجام خواهی از احکام رجوع کنید به فصل هفدهم   
 242،ص2شمس، عبداهلل، پیشین،ج  2
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  :انواع قرار( 1-2-6   

 :حالت خارج نیستند 4ه در یک دادرسی از قانون و نظریات حقوق دانان قرارهای صادربر اساس نصوص 

  

 قرارهای قاطع دعوا (الف              

 

 قرارهای اعدادی یا مقدماتی (ب              

          قرار

 قرارهای شبه قاطع دعوا (ج             

                

 موقت و تامینیقرارهای ( د              

 

ور آن به نوعی فارغ از رسیدگی قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صد :قرارهای قاطع (الف

این . کندگردد و پرونده را از دادگاه خارج میاین نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می. گویند قاطعشود را قرار می

شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر صادر می... و به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان قرارها غالباً

به عبارتی قرارهای قاطع دعوا زمانی صادر می شوند که دادگاه نتواند در . گردداسترداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می

در راه صدور حکم ایجاد برخی از این قرارها مانع دائمی . اقدام به صدور حکم نماید(فیندر موضوع اختالف طر)ماهیت پرونده

قرار ابطال .2قرار رد دادخواست. :دسته اند 5د می نمایند قرار های قاطع دعوا و برخی دیگر مانع موقتی ایجامی نمایند 

 قرار عدم استماع دعوا.5قرار سقوط دعوا. 4قرار رد دعوا.3دادخواست

 قرارهای قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می شوند و به صورت دادنامه در می آیند، بنابراین : صوصیات قرارهای قاطعخ

این دسته از قرارها از قدرت اثباتی برخوردار می باشند ولی از اعتبار امر قضاوت شده . به اصحاب دعوا ابالغ خواهند شد

موارد صدور قرارهای قاطع دعوا . که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است «سقوط دعوا»برخوردار نیستند به استثنای قرار 

قرارهای قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی توانند موضوع دعوای ابطال یا . را در بخش های بعدی مطالعه خواهید نمود

 . ها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاستبطالن قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرار

 طریق شکایت از آرای دادگاه ها که در قانون آیین دادرسی  5از . مشمول قاعده فراغ دادرس می شوند قرارهای قاطع دعوا

اعتراض .3خواهیفرجام .2تجدیدنظرخواهی. :ها باشدطریق آن میتواند طریق شکایت قرار 3مدنی پیش بینی شده است فقط 
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اعاده دادرسی هم . واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی تواند به صورت غیابی صادر شود قاً گفته شد کهساب. ثالث

 .م مخصوص احکام است.د.آ 7 4به صراحت ماده 

 

 :قرارهای اعدادی یا مقدماتی( ب

قرار های قاطع دعوا شبیه است؛ و به  این دسته قرارها با اینکه نامشان با.به این دسته از قرارها، قرارهای ماهیتی نیز گفته می شود

این قرارها زمانی . گفته می شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند« قرار»عبارتی به هر دو دسته 

صادر می شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهادهای وابسته به 

می بیند،  و پرس و جو از اهالی برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل. باشد داشته ستریدادگ

یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این . صادر می کند« تحقیق محلی»ن قراربنابرای

قرار .1:قرارهای اعدادی و مقدماتی عبارتند از. نده را به کارشناس احاله می دهدصادر می کند و پرو« قرار کارشناسی»صورت 

قرار .7اصالت اسناد قرار رسیدگی به.6قراراناطه . 5قرار اتیان سوگند.4قرار معاینه محلی.3قرار تحقیق محلی.2کارشناسی

  تطبیق اسناد

در ماهیت پرونده رسیدگی می کند و به صدور این دسته از قرارها  زیرا دادگاه با. هستنداین دسته از قرارها راجع به ماهیت دعوا 

ولی این قرارها قاطع دعوا نیستند، یعنی با صدور آنها پرونده از گردش رسیدگی . دنبال احقاق حق یکی از اصحاب دعواست

این دسته از قرارها مستقالً نه قابل . دهدبلکه اتفاقاً دادگاه این قرار را صادر می نماید تا بتواند رسیدگی را ادامه . خارج نمی شود

 .تجدیدنظرخواهی هستند و نه قابل فرجام خواهی

 اصحاب دعوا  شود؛ د؛ به اصحاب دعوا ابالغ نمیشو قرارهای اعدادی پاکنویس نمی :خصوصیات قرارهای اعدادی و مقدماتی

 .  شوند از صدور قرار مطلع می معموالً از طریق اخطار دفتر دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه اجرای قرار

شود و مستقالً قابل اعتراض نیستند؛ در واقع معترضِ به صدور قرار  قرارهای اعدادی بر روی اوراق صورت جلسه نوشته می

اعدادی یا نتیجه آن می تواند ضمن تجدیدنظر خواهی از اصل حکم، اعتراض به قرار اعدادی یا نتیجه آن را از موجبات و 

 .قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت اثباتی هستند و اعتبار امر قضاوت شده ندارند. دنظرخواهی قرار دهدجهات تجدی

. قرارهای اعدادی شامل قاعده فراغ دادرس نمی شوند، زیرا دادرس با صدور قرارهای اعدادی از رسیدگی به پرونده فارغ نمی شود

برای مثال موضوعی ) ؛اصوالً اگر عدول از قرار پس از صدور با یک توصیه قانونی باشد .باشد قرارهای اعدادی قابل عدول می

ولی اگر عدول از . در اینصورت عدول از قرار مجاز است ،(که برای احراز آن قرار صادر شده است به طریق دیگری احراز شود

تخلف انتظامی محسوب  برای دادرس عدول کننده  لیو ،باشد عدول می ابلدر هر حال قگرچه  ،قرار توصیه قانونی نداشته باشد
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اعالم بطالن و ابطالل قرارهای  همچنین .باشد می و مبانی قضایی اطالعی از قوانین قرار ضمنی بر بیا مساله چون این ؛شود می

 .تواند موضوع دعوا قرار بگیرد نمی و قرارهای قاطع اعدادی نیز مانند احکام

 قرار ساده و قرار قرینه: 

 قرارهای قرینه(2قرارهای ساده ( : به دو دسته تقسیم می شوند دیگر قرارهای اعدادی و مقدماتی در یک تقسیم بندی

اگر قرار اعدادی یا مقدماتی در موقعیت وشرایطی صادر شود که قرینه بر پیروزی خواهان تلقی شود، قرار قرینه نام  :قرار قرینه

  .دارد

ه، اگر صدور قرار اعدادی یا مقدماتی را نتوان قرینه بر پیروزی خواهان تلقی نمود، قرار صادره برخالف قرار قرین :قرار ساده

 .قرار ساده است

به عنوان موجر دعوایی را به خواسته الزام به پرداخت خسارات وارده بر ملک موضوع قرارداد اجاره، بر علیه « سارا»فرض کنید 

دادگاه پس از شنیدن ادله طرفین، قرار کارشناسی مبنی بر محاسبه خسارت را صادر و . که مستاجر است اقامه می کند« سعید»

صدور قرار کارشناسی مبنی بر محاسبه میزان خسارات، قرینه بر این است که دادگاه ادعا . موضوع را به کارشناس احاله می دهد

د چه میزان خسارات بر ملک وارد شده است تا آن و اصل خواسته خواهان را مورد پذیرش قرار داده است و فقط میخواهد ببین

 .را مورد حکم قرار دهد

نه راجع به ماهیت دعواست ونه  قراری است کهقرار شبه قاطع دعوا  :،موقت، تامینیقرارهای شبه قاطع دعوا (د-ج

 ،باشد جریان رسیدگی خروج آن از بدون اینکه موجب ؛رسیدگی است خروج پرونده از مرجع موجب صرفاً قاطع دعواست بلکه

 ...قرار امتناع از رسیدگی و ، قرارهای عدم صالحیت: مانندمانند 

فرق این دسته از . برخی از قرارها نیز وجود دارند که مانند قرارهای شبه قاطع دعوا نه راجع ماهیّت هستند و نه قاطع دعوا

این دسته از قرارها . شعبه رسیدگی کننده هم تغییر نمی یابدقرارها با قرارهای شبه قاطع دعوا این است که با صدور ایشان، حتی 

، قرار تامین دعوای (23 ادهم) تامین خواسته: قرارهای . می نامیم وبرخی دیگر را قرار های موقت را قرارهای تامینی

قرار توقیف عملیات  و( 2 3ماده)دستور موقت از دسته قرارهای تامینی و قرار ، قرار تامین دعوای اتباع بیگانه(26 ماده)واهی

مانند . البته در برخی مواقع صدور قرارهای تامینی منجر به صدور قرارهای قاطع دعوا می شوند. از این دسته اند... اجرایی و 

قرار تامین دعوای واهی که در صورتی که خواهان تامین مناسب را در مهلت مقرر پرداخت ننماید، دادگاه قرار رد دادخواست 

 (م.د.آ.ق 2  ماده ).کند صادر می

 قرارهای شبه قاطع دعوا بنا به طبیعتشان پاکنویس نمی شوند و به صورت  :خصوصیات قرارهای شبه قاطع دعوا و تامینی

در مورد قرارهای تامینی هم بایستی گفت که نظر به مورد بایستی دید . دادنامه در نمی آیند و به همین دلیل هم ابالغ نمی شوند
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به طرف مقابل ابالغ نمی شود، در حالیکه قرار که ابالغ می شوند یا نه؟ برای مثال صدور قرار تامین خواسته به دلیل ماهیت آن 

هیچ یک از قرارهای نامبرده از . دستور موقت یا قرار تامین دعوای واهی و قرار تامین اتباع بیگانه به طرف مقابل ابالغ می شود

               .ض هستند قدرت اثباتی برخوردار نیستند، اعتبار امر قضاوت شده در آنها محل بحث نیست هم چنین گاهاً قابل اعترا

 

 «موارد صدور قرارهای قاطع دعوا»

 

 :موارد صدور انواع قرارهای قاطع دعوا می پردازیممهمترین  در زیر به بررسی 

 موارد صدور قرار رد دعوا: 

 م.د.آ.ق 34ماده    تا  3ارد بودن ایرادات موضوع بندهای در صورت و( الف

 (6 ماده )صدور قرار اناطه ضمانت اجرای( ب

استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا زمانیکه خوانده راضی باشد ( ج

 27 بند ب و قسمت اول بند ج م 

موضوع در مرحله م در مورد ناقص بودن دادخواست مرحله بدوی و محرز شدن این .د.آ.ق 352ضمانت اجرای ماده  (د

 تجدیدنظر

 موارد صدور قرار عدم استماع دعوا: 

 2برابر با ماده  به عبارتی دعوا. قرار عدم استماع در جایی صادر می شود که دعوا به هر دلیلی قابلیت استماع را نداشته باشد

آیین دادرسی مدنی شمارش نشده  مصادیق قرار عدم استماع دعوا در قانون. به طرز صحیح و قانونی اقامه نشده باشد قانون

قابلیت رسیدگی را ندارد، اگر به دلیل فقدان شرایط دعوا طبق نظر حقوقدانان قاعده این است که در هر موردی که  ولی. است

صدور در زیر نمونه هایی از موارد . )!!(دعوا صادر کرد «قرار عدم استماع»نباشد، بایستی  «قرار رد دعوا»مورد از موارد صدور 

 :قرار عدم استماع دعوا را مالحظه می فرمایید

 (م.د.آ.ق93  ادهم)در صورتی که خواهان بخواهد بعد از اقامه دعوای مالکیت، دعوای تصرف عدوانی اقامه نماید(الف

 .در اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. اگر در زمان تقدیم دادخواست بدوی، خوانده در قید حیات نباشد(ب

، موجر بخواهد دعوای تخلیه بر علیه مستاجر اقامه 359 در صورتی که در امالک پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر( ج

مانند نیاز شخصی، تعدی و تفریط مستاجر، )زیرا می دانیم که در قانون روابط موجر و مستاجر به جز مواردی استثنایی. نماید
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اهد زیرا بر اساس این وجر نمی تواند بعد از پایان یافتن مدت اجاره تخلیه عین مستاجره را بخوم..( تغییر کاربری، تجدید بنا و

 .داد اجاره تا زمانی که مستاجر بخواهد به طور اتوماتیک وارد تمدید خواهد گردیدقانون قرار

باشد که باید دعوای خود را به در صورتی که شخص ثالثی نسبت به ملکی که به اجاره داده شده است ادعای حقی را داشته (د

 .طرفیت موجر و مستاجر همزمان اقامه نماید در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد

 (م.ق 954ماده ).دعاوی ناشی از قمار و گروبندی در صورت اقامه بایستی با قرار عدم استماع دعوا مواجه گردند( ر

تجدیدنظر در مقام  د دادگاهنصادر شوبه جای همدیگر اع دعوا یکی است و اگر اشتباهاً اثر قرار رد دعوا با عدم استم :نکته

  .کند قرار را ابرام و فقط اسم قرار را عوض می تجدیدنظر خواهی 

  قرار ابطالل دادخواستموارد صدور: 

که صدور حکم مستلزم انجام  مواردیدر تمامی این قاعده را وضع نمود؛ توان  می 256و  259و  69و  65با توجه به مواد ( الف

اری درغم اعالم دادگاه خود انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علی باید اقداماتی است که در محدودۀ قانون خواهان

ابطالل  قرار»در این موارد  ؛دادگاه نتواند بدون انجام آن اقدامات رای صادر نمایدو  ، یا هزینه انجام آن را نپردازدنماید 

 .شود صادر می «دادخواست

مسترد کند که در تواند تا اولین جلسۀ دادرسی دادخواست خود را  خواهان می ؛استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (ب

 (م.د.آ.ق27 اده بند الف م.)قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد ، در پی استرداد ویمرحلۀ بد

 (م.د.آ.ق 393ماده )قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر ؛ر در هر مقطعی از دادرسی تجدیدنظراسترداد دادخواست تجدیدنظ( ج

 (دم.آ.ق393اخذ وحدت مالک از ماده )قرار رد دادخواست فرجامی: استرداد دادخواست فرجام خواهی در هر مقطعی از آن( د

ابطال دادخواست، برخالف قرار رد دعوا و عدم استماع اما قرار . اثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار رد دعواست: نکته

 2.م، در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است.د.آ.ق 393و 397، در مواددعوا

.. موارد صدور قرار رد دادخواست: 

 دفتر دادگاه(دادگاه ب(الف: صادر می شود مرجعاز سوی دو قرار رد دادخواست 

 :قرار رد دادخواست می کند مواردی که دادگاه اقدام به صدور -الف

 (م.د.آ.ق 2  ماده و 26 ماده ) ضمانت اجرای تأمین دعوای واهی -1

 (47  مادهو 44  ادهم ) تأمین اتباع بیگانهضمانت اجرای  -2

                                                           
 242،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج  
2
 222،ص2شمس،عبدهللا،همان،ج 
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 (در مورد دعوای جلب ثالث 42 ماده : برای مثال) دعاوی طاری به دلیل نبودن شرایط رسیدگی همزمانقرار رد دادخواست  -3

 (329 ادهم  تبصره  )قرار رد دادخواست واخواهی -4

 (345و  344 موادو 336 ادهم 2تبصره )قرار رد دادخواست تجدیدنظر  -5

 (334و  333 وادم)قرار رد دادخواست فرجامی  -9

 : شود مواردی که قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر صادر می-ب

اگر دادخواست نخستین ناقص باشد در مواردی قرار رد فوری دادخواست از سوی مدیر دفتر صادر    99و  59و  55و  54 مواد

روزه به خواهان برای رفع نقص داده می شود که اگر در این مهلت رفع نقص نکند قرار رد  2 می شود و در مواردی مهلت 

رد دادخواست توسط مدیر دفتر فقط در مرحله بدوی الزم به ذکر است قرار . دادخواست از سوی مدیر دفتر صادر خواهد شد

 .و مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور هیچ وقت قرار رد دادخواست صادر نمی کند. صادر می شود

 موارد صدور قرار رد درخواست: 

 :که  عبارتند ازدر برخی از مواد قانون مدنی قانون گذار صدور قرار رد درخواست را پیش بینی نموده است 

 (462 ادهم)قرار رد درخواست ابطالل رای داور 

 (5   ادهم)قرار رد درخواست تأمین خواسته 

 (325 ادهم )قرار رد درخواست دستور موقت

در عین حال، با صدور . آثار قرار رد درخواست نیز همان است که در مورد قرار رد دادخواست صادر از دادگاه گفته شد :نکته

قرار رد درخواست .)قرار رد درخواست، طرح درخواست دوباره، گاه به علت پایان یافتن مهلت، معموالً غیر ممکن می شود

  (ابطال رأی داوری

  دعواموارد صدورقرار سقوط: 

به عبارتی . که دعوا قبل از منتهی شدن به صدور حکم زائل شودطبق یک قاعده قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود 

 :این موارد عبارتند از. حقی که برای خواهان امکان اجازه دعوا را میداد از بین برود

 نظر نماید، دادگاه قرار سقوط صادر می نمایدای خود به طور کلی صرف اگر خواهان از دعو 25  ادهبند ج مطبق  - 

زوج بر  :مثال. در مواردی با فوت یکی از طرفین دعوا به علت عدم امکان انتقال دعوا به وراث قرار سقوط صادر می شود -2

گر نماید که در این صورت دی کند و در اواسط رسیدگی یکی از آنان فوت می علیه زوجه دعوای الزام به تمکین صادر می

 .شود تواند ادامه یابد چون تمکین یک دعوای قائم به شخص است و قرار سقوط دعوا صادر می رسیدگی نمی

                                                           
 247،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج  
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برای مثال شخصی بر علیه پسر خود که تنها . رخ میدهد« مالکیت ما فی الذمه»در صورتی که در اثنای دادرسی به هر سببی  -3

د را می نماید و در اثنای دادرسی پدر فوت می نماید و پسر مالک ما فی وارث خود می باشد اقامه دعوای مطالبه مبلغی وجه نق

 .الذمه خود می شود

برخی از دادگاه ها بعد از تنظیم گزارش اصالحی، اقدام به صدور قرار سقوط دعوا در در دعوای  مالحظه می گردد،گاه  -4

 .منجر به صلح سازش را می نمایند تا امکان طرح مجدد همان دعوا را از طرفین بگیرند

 «موارد صدورقرارهای شبه قاطع دعوا»

د و از جهاتی نه و با صدور قرار شبه قاطع پرونده از نباش میقرارهای شبه قاطع یعنی از جهاتی شبیه قرارهای قاطع گفته شد 

در زیر به بررسی موارد مهم صدور قرار های شبه قاطع دعوا خواهیم  .شود جریان دادرسی خارج و به شعبه دیگری ارجاع می

 :پرداخت

 برابر با  ،در صورتی که دادگاه خود را فاقد صالحیت بداند ؛در صورتی که دعوایی در دادگاه اقامه شود: قرار عدم صالحیت

مالحظه می .به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد خواهد فرستاد «قرار عدم صالحیت»پرونده را با صدور  م،.د.آ.ق 27ماده 

 .ولی دعوا از جریان رسیدگی خارج نشده است ؛گردد که با اینکه شعبه رسیدگی کننده دادگاه تغییر یافت

  به جهت اسبابی که مربوط به شعبه  در هر موقعی که امکان رسیدگی به پرونده در شعبه ای از دادگاه :قرار امتناع از رسیدگی

وجود نداشته باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر شده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ای دیگر از همان دادگاه فرستاده  است،

 .می شود

همواره در میان شعب متعدد از یک دادگاه ( تک شعبه ای بودن دادگاه)از رسیدگی به جز موارد استثنایی  قرار امتناع :نکته

 :مهمترین موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی عبارتند از.صادر می شود

گاه وجود نداشته در صورتی که دادرسی صالحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد و دادرس کافی در داد: ایرادات رد دادرس.  

 (62و   6 ادهم) باشد، پرونده را با صدور قرار امتناع از رسیدگی برای به شعبه دیگری از آن دادگاه خواهد فرستاد

 (3تبصره ماده .) بایستی از رسیدگی به پرونده امتناع ورزد اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را برخالف شرع تشخیص دهد. 2

 (قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب)و بالعکس  شعبه حقوقی ارجاع پروندۀ کیفری به. 3

تشکیل دادگاه  انونواحده ق ماده: مثال)ای که در صالحیت شعبه تخصصی است به شعبه عمومی و بالعکس  ارجاع پرونده.4

 (379 خانواده
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در صورتی که : قانون مذکور 36بر ماده م ناظر .د.آ.ق 34در صورت وارد بودن ایراد دعوای مطروحه موضوع بند دوم ماده . 5

دعوای مطروحه سابقاً در یکی از شعب دیگر از همان دادگاه طرح و در حال رسیدگی باشد، دادگاه مکلّف است پرونده را با 

 .صدور قرار امتناع از رسیدگی به همان شعبه ارسال نماید

در صورتی چندین دعوا (: م.د.آ.ق 23 ماده )شعبه از یک دادگاهوجود دعاوی متعدد که با یکدیگر ارتباط کامل دارند در چند .9

که با یکدیگر ارتباط کامل دارند در چند شعبه از یک دادگاه طرح و در حال رسیدگی باشند بایستی با تعیین ریس شعبه اول در 

سیدگی پرونده را به شعبه اول در این موارد شعب مکلفند با صدور قرار امتناع از ر. یک شعبه جمع شده و با هم رسیدگی شوند

 .ارسال نمایند

 زیرا با صدور آن با اینکه . قرار عدم اهلیت طرفین دعوا از جمله قرارهای شبه قاطع دعواست :قرار عدم اهلیت طرفین دعوا

ن نام برده شده این قرار با اینکه در قانون از آ.پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود، ولی شامل قاعده فراق دادرس نمی شود

زیرا طبق نمودار زیر میبینیم که در صورت عدم اهلیت طرفین دعوا در مقاطع . است، ولی دقیقاً موارد صدور آن مشخص نیست

 .مختلف دادرسی، حسب مورد یا قرار توقیف دادرسی یا قرار رد دعوا صادر می شود

        

 زمان تقدیم دادخواست فقدان اهلیت در     

 خواهان                        

 فقدان اهلیت در جریان دادرسی      

 عدم اهلیت

 اصحاب دعوا 

 فقدان اهلیت در زمان تقدیم دادخواست      

 خوانده                            

 فقدان اهلیت در جریان دادرسی      

 

 

حال پرسش این است که قرار عدم اهلیت دعوا کی صادر خواهد شد؟ چاره ای نیست جز اینکه بگوییم در مواردی که دادرسی 

 .یف نمایددادرسی را توق« عدم اهلیت اصحاب دعوا»توقیف می شود، دادگاه بایستی با صدور قرار 

 

 

(34ماده 3بند)رد دعوا قرار  

(25 ماده)قرار توقیف دادرسی  

(25 ماده)قرار توقیف دادرسی  

(25 ماده)قرار توقیف دادرسی  
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 :اعمال و تصمیمات حسبی(  3-5

امور حسبی در  .برخالف اعمال قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه ها صادر می شوند که اختالف و نزاعی وجود ندارد

در مقام  یعنی دادگاه. امور ترافعی اموری هستند که حداقل دو طرف مخاصمه در آن وجود دارد. مقابل امور ترافعی قرار می گیرد

در واقع دعوایی وجود ندارد، بلکه موضوعی پیش آمده است . در مقابل در امور حسبی اختالفی وجود ندارد. حل اختالف است

امور حسبی اموری »:قانون امور حسبی  در حقیقت به موجب ماده  که برابر قانون دادگاه بایستی در مورد آن اظهار نظر نماید؛

وقوع  نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف برها مکلفند  است که دادگاه

مرجع رسیدگی به امور حسبی به موجب قانون محاکم عمومی  «.اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد

  .قانون امور حسبی به تعریف اجمالی این امور پرداخته استماده یک ..  در برخی موارد شورای حل اختالف است حقوقی و

 

 «انواع تصمیمات حسبی»

تصمیمات  (، باحکام(الف:ی کلی یعنی توان به سه دستهتصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می

 .دستور تقسیم بندی نمود (ج حسبی به مفهوم اخص و

 

 

 

 احکام حسبی                      

 امور حسبی       تصمیمات حسبی به معنای اخص

 دستورات                      

 

 :احکام حسبی( 1-3-5

ی رسیدگی به امور حسبی دادگاهی که در نتیجه( عمل)قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به مفهوم اعم 

 :این موارد عبارتند از. شمرده است« حکم»شود را صادر می

عدم لیاقت و قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا  47به موجب ماده  :حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین( 1

نماید، اما نسبت دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی می ،شودسایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می
                                                           

ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه  امور حسبی اموری است که دادگاه »: قانون امور حسبی مقرر می دارد  ماده    

 «.وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد رسیدگی به آنها متوقف بر

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین، حکم حجر و 

حکم تقسیم ترکه، حکم رد یا قبول حجر،بقاء 

اعتراض به درخواست انحصار وراثت، حکم موت 

 فرضی
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قانونگذار خیانت یا . و فرجام است تجدید نظرقابل  ،کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنیبه صدور حکم اقدام می

یم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما عدم لیاقت وصی یا ق

 .حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است

 .باشدمیحکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است و مشمول قاعده فراق دادرس  :نکته

 57پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده  :حکم حجر و بقای حجر( 2

همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد . کنددادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می. ح.ا.ق

دهد امر را عنداالقتضا در دادگاه باشد دادستان بر اساس اطالعی که به قیم به او می در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون

م به استمرار و بقای حجر صادر پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حک. ح.ا.ق. 56مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده 

 .کندمی

بنابراین . سایر احکام دادگاهها مورد بررسی قرار گرفتحکم حجر وبقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد  :نکته

  .حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است

پس از در . ح.ا.ق 55 دادگاه به موجب ماده  ؛چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود :حکم موت فرضی( 3

و  کندبه نشر آگهی مربوط اقدام می نظر گرفتن اظهارات و دالیل درخواست کننده در صورتی که دالیل نام برده را موجه دانست

 . دهدپس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می

آثاری که در مورد سایر احکام است بهرمند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای  حکم موت فرضی از تمامی :نکته

 .شودخاص آن شامل حکم موت فرضی نمی

توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر می. ح.ا.ق 322در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده  :حکم تقسیم ترکه(4

نماید و موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه می  دادگاه به. ورثه را از دادگاه درخواست کند

پس از تمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن  کند و نهایتاًدرخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می

دادگاه بر طبق . نمایدور شده تصریح میی دیون و اجرای وصیت منظمقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه

ی صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها صورت مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم نامه به عده

 .گرددابالغ و تسلیم می

 .باشندمند میه ی آثاری است که در سایر احکام از آن بهرحکم تقسیم ترکه نیز دارای همه :نکته

                                                           
 256شمس،عبداهلل،همان،ص  
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در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی  :حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت(5

ای کتبی حاوی نکات الزم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه درخواست نامه. ح.ا.ق 392به موجب ماده  ؛انحصار وراثت بگیرند

مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده دادگاه پس از آگهی درخواست . نمایندمی

با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در خواست کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ی ورثه و نسبت آنها به . ح.ا.ق.392

شود و همان عمل دادگاه حکم شمرده نمی. می نمایدمتوفا میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر 

اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت . شودشمرده می« تصدیق»گونه که ماده تصریح دارد 

. درسانی تصدیق و معترض میاعتراضی به عمل آید دادگاه برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی در خواست کننده

حکم دادگاه در این . قابل پژوهش و فرجام است. ح.ا.ق 392دادگاه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 

  .صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است

 چند نکته باب امور حسبی: 

  استحکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار. 

  استحکم حجر و بقاء از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار. 

  نداردحکم موت فرضی اعتبار امر قضاوت شده را. 

  استحکم تقسیم ترکه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار. 

  داردحکم رد یا قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت اعتبار امر قضاوت شده. 

 باشد میباشد و از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار  دگاه میحکم انحصار وراثت از احکام حسبی دا. 

 

 :تصمیمات حسبی به مفهوم اخص (2-3-5

در عین حال اصطالح تصمیم در مفهوم . گذاری کرده استنام« تصمیم»قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، 

در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص  .اعم بکار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است

آن . دسته بندی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. صادر نماید

در . امر قضاوت شده ندارد شود، اعتباردسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر می

یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن  هرگاه دادگاه راساً». ح. قانون ا 42حقیقت به موجب ماده 

-بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم. «تواند آن را تغییر دهدتصمیم قابل پژوهش نباشد می

                                                           
 256-253،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج  
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در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر . ه، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعالم شده استگیری شد

تصمیمات به مفهوم اخص بر خالف احکام . شودی فراغ دادرس نیز شامل آنها نمیبهره هستند بلکه قاعدهقضاوت شده بی

شوند و به اصحاب به شکل دادنامه تنظیم نمی ،باشندبه مفهوم دقیق واژه میاالصول جز در مواردی که قابل شکایت حسبی علی

  .دشوندعوا نیز ابالغ نمی

 :صمیمات دادگاهها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی فرق دارد، از این قرارت

 بها نیستندتصمیمات دادگاهها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم(  

 شوندحسبی مشمول قاعده فارق دادرس واقع نمیامور (2

 توانند بر آن اعتراض نمایندکسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می(3

 2تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه را که قانون تصریح شده باشد رابعاً(4

 

 خود را تغییر دهد تواند تصمیمگاه نمیبنابراین داداز اعتبارامرقضاوت شده برخوردار هستند،:یدنظر باشنددر صورتی که قابل تجد      

 تصمیمات

 حسبی دادگاه 

                      

 خود را تغییر دهد تواند تصمیمگاه میبنابراین دادازاعتبارامرقضاوت شده برخوردار نیستند، :در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشند                        

تیجه اینکه تغییر ن. نیستند (تجدیدنظر)پژوهش ابلاالصول ق تصمیمات دادگاه در امور حسبی علی ح .ا.ق 27به استناد ماده  :نکته

 باشد االصول مجاز می امور حسبی توسط خود دادگاه علی تصمیم دادگاه در

 

 :دستور( 3-3-5

یا « دستور». م.د.و همچنین در قانون جدید آ. م.د.در قانون قدیم آ. دستور در امور ترافعی ندارد دستور در امور حسبی تفاوتی با 

در صورت کامل بودن »گوید می. م.د.آ.ق 94ماده : جمله از آن موادمن. دستور دادگاه در شماری از مواد بکار رفته است

آگهی ابالغ دادخواست در »گوید می. م.د.آ.ق 73همچنین ماده  .«شوددادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابالغ می

دادگاه در حقوق « دستور»آید گونه که از نصوص بر میدر نتیجه همان.... و مواد دیگر« شودروزنامه به دستور دادگاه انجام می

                                                           
 292، ص2شمس، عبداهلل، همان، ج  
 96صدر افشارزاده،محسن،پیشین،ص  2
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این دسته از اعمال، مستدل . اشدبتواند صادر شود؛ صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نمیاز طرف دادگاه می ایران راساً

از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و . دادگاه است« صالحدید»القاعده مربوط به اختیارات باشند و علینبوده، قابل شکایت نمی

  .ی دستورات دادگاه قرار گیردمحدود نبوده و در زمره

 :دستورات اداری( 4-5  

تصمیمات قضایی . شود که جنبه اداری دارند صادر می  نیستند و بعضی اوامر نیز از آنهاهمیشه مصدر تصمیمات قضایی   ها دادگاه

باشد و بر  باشد و تصمیمات ادرای تصمیماتی غیر از این تصمیمات می ها شامل حکم، قرار و برخی تصمیمات حسبی می دادگاه

صمیماتی است که رئیس یا دادرس دادگاه بر روی بنابراین تصمیمات اداری، ت 2.ی اداری دارند خالف تصمیمات قضایی، جنبه

 .کند اوراق پرونده و بر حسب مورد مکتوب می
 

 خصوصیات دستورات اداری: 

 :باشند های زیر را دارا می تصمیمات اداری ویژگی

ممکن است  تصمیمات اداری ممکن است راساً توسط دادگاه اتخاذ شوند؛ مانند دستور تعیین جلسه دادرسی و نظایر آن، یا.  

به درخواست یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنها صادر شود، مانند معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به هیات کارشناس و نظایر 

 .آن

طور  همان. تصمیمات اداری به خاطر نداشتن وجه قضایی و دارا بودن وجه اداری، قابل تفویض به کارمندان اداری نیز هست. 2

کنند، مانند  تفویض نموده، دستورات الزم را صادر می  رد مدیران دفاتر بر اساس اختیاراتی که دادگاه به آنهاکه در بسیاری موا

 .موافقت با دادن رونوشت یا فتوکپی

ی دادرسی هستند، در حالی که  کننده تصمیمات اداری قاطع دعوا نیستند، بلکه فقط از مقدمات امر رسیدگی دادگاه و آسان. 3 

 3.باشند شوند، قاطع دعوا می ها، چون وارد در ماهیت دعوا می قضایی یا احکام دادگاهتصمیمات 

 .باشد ای که طرفین حق دفاع از خود داشته باشند، نمی صدور دستور، مستلزم رسیدگی. 4

 .باشد باشد و اصوال، بر اساس صالحدید دادگاه می این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نمی. 5

 

 

                                                           
 294ص ،2جهمان،شمس، عبداهلل،   
 2 2،ص شمس،عبداهلل،همان،ج 2
 7 2، ص  332 های آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، میزان، بایسته ،واحدی، قدرت اهلل  3
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 موارد تصمیمات اداری در قانون آیین دادرسی مدنی: 

ه در قانون پذیر نیست؛ لکن در ادامه تعدادی از این دستورات ک این اعمال اداری معدود و محدود نبوده و احصا کردن آن امکان

 :درسی مدنی بکار رفته است، آورده شده استآیین دا

   (قانون آیین دادرسی مدنی 73ماده )شود  آگهی ابالغ دادخواست به دستور دادگاه انجام می.  

 (م.د.آ.ق 94ماده )باشد  در صورت تکمیل بودن دادخواست تعیین وقت جلسه به دستور دادگاه می. 2

 دستور اخذ نظریه کارشناسان. 3

 2دستور صدور اجراییه و اجرای آن. 4

 (م.د.آ.ق  2 ماده )شوند کسانی که موجب مختل شدن نظم جلسه دادرسی شوند، به دستور دادگاه از دادگاه اخراج می. 5

 :تصمیمات ساده قضایی( 5-5

پاره ای از تصمیمات ساده . باشد می« ا تصمیمات ساده دادگاههاتصمیمات ساده قضایی ی»آن چه از اعمال دادگاهها باقی است 

 :از قضایی عبارتند

 (م.د.آ.ق 66 ادهم)تصمیم تجدید جلسه دادرسی 

  (م.د.آ.ق452 ادهم)تصمیم بر تمدید موعد قضایی 

 تصمیم بر شنیدن گواهی گواهان 

 خصوصیات تصمیمات ساده قضایی: 

شکایت  ابلمستقالً ق شوند، مشمول قاعده فراغ دادرسی نمی د،از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستدستورات ساده قضایی 

توانند موضوع دعوای  شوند و نمی خود تصمیم به اصحاب دعوا ابالغ نمیباشند، ابل شکایت میباشند ولی با اصل حکم ق نمی

در . د و عدول از آنها هم باید مستدل باشدنبرخالف دستورات اداری بایستی با استدالل صادر گرد..یا ابطالل قرار گیرند فسخ

 .قضایی برای دادرس تخلف انتظامی محسوب می شود عدول از تصمیمات ساده هرحال

 
 

                                                           
1
 234ص  ،2جشمس، عبداهلل؛ پیشین،  

 7 2، ص 332 ، چاپ ششم، تهران، نگاه بینه، (کاربردی) آیین دادرسی مدنی  ،بهرامی، بهرام  2
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 :صالحیت ها( فصل دوم

  :تعریف( 1

در اصطالح آیین دادرسی صالحیت عبارت است  . باشدصالحیت در لغت به معنای شایستگی، درخوری، سزاواری، اهلیت می

قضات . صالحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است  .دادگاهها برای رسیدگی به انواع دعاوی از شایستگی و توانایی

ل از رسیدگی به هر دعوائی تشخیص دهند که دعوا و اختالف عنوان شده، داخل در محدوده صالحیت و توانایی محاکم باید قب

. شودصالحیت از قواعد آمره محسوب می. در صورت داشتن صالحیت مکلف به رسیدگی هستند. قانونی آنها است یا خیر

حیت یا عدم صالحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوا ارجاع تشخیص صال. توان بر خالف آن توافق و تراضی نمود بنابراین نمی

بنابراین   .مناط صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خالف آن مقرر شده باشد. شده با همان دادگاه است

و  انونتی را قصالحیت ذا. ای طرح کرد که متناسب با آن ویژگی باشد های خاصی خود باید در محکمه دعاوی را با ویژگی

تعیین  قضائیه رئیس قوه ،تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب انونق   ادهو م م.د.آ.ق  ماده صالحیت محلی را به استناد تبصره 

 .میکند

 (نسبی)صالحیت ذاتی و صالحیت محلی: بر دو نوع تقسیم می شود صالحیت

 

 :صالحیت های ذاتی( 2

منظور از صالحیت  .گردد و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین میصالحیت ذاتی صالحیتی است که، شایستگی 

قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر   جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀذاتی صالحیتی است که قابل جابه

ما صالحیت در نظام حقوقی  .شود ن حاصل میعملی است، که از آ تخلف از صالحیت ذاتی موجب بطالن مطلق. ناپذیر باشد

های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه  مراجع قضایی و اداری بطور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف، و صالحیت دادگاه

های نخستین و عالی از حیث  عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقالب نسبت به یکدیگر از حیث نوع، و صالحیت دادگاه

 .دباشن رجه، ذاتاً متفاوت مید

 

 درجه- نوع - صنف - : برای شناخت صالحیت ذاتی، بایستی سه موضوع را بررسی نمود :معیار صالحیت ذاتی( 1-2

                                                           
 1111 ،صفحه 1 ، چاپ دوم، ج 11  دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،   
  1 ، چاپ نهم، ص31  بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی، علمی و کاربردی، تهران، نشر تهران، نگاه بینه،    
 12 ، چاپ اول، ص31  ، کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد   
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 و اداری( کیفری-حقوقی)قضایی: صنف                          

 (استثنایی)و اختصاصی مراجع عمومی :نوع   صالحیت ذاتی    

 دادگاه بدوی،تجدیدنظر، دیوان عالی کشور: درجه                          

دادگاه ها و شوراهای حل اختالف از مراجع . در صنف مراجع به دادگستری و غیر دادگستری تقسیم بندی می شوند :صنف

متی از مراجع شهرداری، اداره ثبت احوال و اسناد، سازمان تعزیرات حکو 11 دادگستری و دیوان عدالت اداری، کمسیون ماده 

 .غیردادگستری محسوب می شوند

دادگاه انقالب نمونه بارزی از دادگاه اختصاصی . و اختصاصی تقسیم می شوند( حقوقی،کیفری)در نوع مراجع به عمومی  :نوع

 .است

به معنای دیوان عالی کشور با اینکه دادگاه .و تجدیدنظر تقسیم می شوند( نخستین،ابتدایی)در درجه مراجع به بدوی :درجه

  .واقعی کلمه محسوب نمی شود، ولی در این درجه بندی، مرجع درجه سوم رسیدگی قلمداد می شود

 

 

 یعنی درباره اختالفی اقدام به تصمیم گیری می . منظور از مرجع نهادی است که در آن کار قضاوت انجام می گیرد :مرجع

برخی دیگر نیز . ا به مراجع قضایی و غیرقضایی تقسیم بندی می نماینددیده می شود برخی از حقوق دانان، گاهاً مراجع ر. شود

زیرا وقتی سخن از . این تقسیم بندی ها درست و علمی نیست. مراجع را به مراجع قضایی و اداری تقسیم بندی می نمایند

 .البه به انتفاع موضوع استس« مرجع غیرقضایی»با این تعریف مرجعی با عنوان . مرجع به میان می آید همان محل قضاوت است

 مرجع عمومی، مرجعی است که صالحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارد، به استثنای آن دسته از دعاوی که  :مرجع عمومی

 .قرار داده است( استثنایی)قانون گذار آنها را صراحتاً در صالحیت مراجع اختصاصی

 مرجعی است که صالحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد به ( یاستثنای)مرجع اختصاصی (:استثنایی)مرجع اختصاصی

 .استثنای آن دسته از دعاوی که قانون گذار صراحتاً رسیدگی بدان ها را در صالحیت آن مرجع قرار داده است

                                                           
همین امر باعث پراکندگی قواعد حاکم بر تقسیم بندی . متاسفانه هر یک از حقوقدانان برای تقسیم بندی این مبنا، روش های متفاوتی را انتخاب کرده اند   

ل نظری تشخیص صالحیت های ذاتی دادگاه ها بر اساس زیرا جدای از مسائ. البته این امر در مقام عمل چندان موثر نیافتاده است. صالحیت های ذاتی شده است

 . نص صریح قانون امر چندان مشکلی به نظر نمی رسد

 

:اصطالح چند  
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ستی اصل بر صالحیت دادگاه های عمومی است و صالحیت دادگاه های اختصاصی استثناست، بنابراین در موارد شک بای:نکته

 .به اصل رجوع نمود

 دادگاه تخصصی شعبه ای از دادگاه عمومی است که صالحیت رسیدگی به پاره ای از دعاوی را دارد که ذاتاً  :دادگاه تخصصی

در صالحیت شعب عمومی است، ولی قانون گذار بنا به مالحظه پاره ای از مصالح عمومی و اجتماعی، رسیدگی بدان دعاوی را 

که قانون گذار با توجه به حساسیت دعاوی مربوط به « دادگاه خانواده»برای مثال . تخصصی گذاشته است در صالحیت شعبه

رسیدگی به این امور را در صالحیت یک شعبه تخصصی قرار ... حقوق خانواده از جمله اصل زوجیت، طالق، حضانت، نسب و 

در نظام . ه عمومی گفته شود تا فهم آن آسان تر گرددبهتر است به دادگاه تخصصی، شعبه ی تخصصی از دادگا. داده است

در . «دادگاه خانواده»: حقوقی کنونی و با وضعیت فعلی دادگاه های ایران، در امور حقوقی فقط یک دادگاه تخصصی وجود دارد

 .از شعبه های تخصصی دادگاه های عمومی محسوب می شود« دادگاه اطفال»امور کیفری نیز 

زیرا این دو دادگاه هم در صالحیت های ذاتی و . شعبه تخصصی و شعب عمومی، صالحیت ذاتی نیستصالحیت بین :نکته

در صورتی . به عبارتی این دو یک دادگاه محسوب می شوند. هم در صالحیت های محلی در یک تقسیم بندی قرار می گیرند

ع شود، شعبه مرجوع الیه بایستی با صدور که پرونده ای که در صالحیت رسیدگی شعبه تخصصی است به شعبه عمومی ارجا

. به یکی از شعب دادگاه تخصصی ارسال نماید( یس حوزه قضاییئر)یس شعبه اولئپرونده را با نظر ر« قرار امتناع از رسیدگی»

 .در موارد بالعکس هم طبق همین قاعده عمل می شود

 :نحوه تعیین صالحیت های ذاتی( 2-2

ابتدا بایستی تشخیص داد که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مورد سیدگی به یک پرونده برای تعیین مرجع صالح برای ر

نظر از حیث صنف، در صالحیت مراجع قضایی است یا اداری؟ و اینکه در صورت صالح بودن مراجع قضایی، آیا در صالحیت 

ختصاصی بودن تعیین کرد و در آخر باید باید نوع مرجع را از حیث عمومی یا ا سپس مراجع قضایی حقوقی است یا کیفری؟

 در صالحیت مراجع بدوی است یا تجدیدنظر؟ از حیث درجه، دید که رسیدگی به امر مذکور

دادگستری مطرح  قضایی این دعوا نیاز به رسیدگی ترافعی دارد، بنابراین باید در مرجع :دعوای الزام به تحویل مبیع :مثال

الحیت مراجع عمومی است زیرا هیچ قانونی رسیدگی به این دعوا را در صالحیت مراجع از حیث نوع نیز در ص ؛(صنف).شود

باید در دادگاه بدوی  1طبق ماده  ،در نهایت چون در مورد این دعوا سبق رسیدگی وجود ندارد. اختصاصی قرار نداده است

 .نتیجه اینکه این دعوا در صالحیت دادگاه های عمومی بدوی است(. درجه)مطرح شود

 چند مثال دیگر: 

 پس  .حقوقی است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صالحیت دادگاه عمومی: 
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  (حقوقی)دادگستری قضایی  :صنف

  دادگاه عمومی :نوع

 ویدب :درجه

 پس. دادگاه انقالب استدر صالحیت  قاچاق موادمخدر: 

 (کیفری)دادگستریقضایی  :صنف

  دادگاه اختصاصی :نوع

 یوبد :درجه

 یکی از شرکا درخواست تقسیم و . در زمین غیرمنقولی به طور مشاع شریکند «ب»با شخص  «الف»شخص  :مثال تحلیلی

درخواست افراز یا  11  قانون افراز و فروش اموال مشاع مصوب (  )می دانیم که به موجب ماده . افراز مال مشاع را دارد

« اداره ثبت محل وقوع مال»لک مشاع مورد نظر خاتمه یافته باشد، در صالحیت تقسیم اموال مشاع در صورتی که عملیات ثبتی م

حال بر فرض اینکه مال غیرمنقول مورد نظر ما فاقد سابقه  .در غیر این صورت در صالحیت دادگاه های عمومی است. است

 (عملیات ثبتی خاتمه نیافته است.)ثبتی است

 مراجع قضایی دادگستری : صنف

 مومی حقوقیدادگاه ع: نوع

 ویبد :درجه

     .است( مراجع قضایی غیردادگستری)که از مراجع اداری  در صالحیت اداره ثبت است؛ اگر عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد

 

 (:نسبی)صالحیت محلی( 3

وط به هر دعاوی مرب. گردد را صالحیت محلی گویند صالحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می :تعریف( 1-3

 .گیرد حوزه قضائی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار می

باید ببینیم که دعوای خود را در دادگاه کدام شهر اقامه  ،بعد از اینکه صالحیت ذاتی دادگاه مورد نظرمان را تعیین کردیم در واقع،

عمومی کین زوجه در صالحیت دادگاه بدوی خانواده که از مراجع ؟ یعنی اینکه وقتی فهمیدیم که دعوای الزام به تمنماییم

کدام دادگاه را باید انتخاب کنیم؟ کشور،  این پرسش به ذهن می رسد که از میان این همه دادگاه خانواده در ،است تخصصی

 . است (نسبی)صالحیت محلی تعیین پاسخ به این پرسش همان
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  :معیارهای تعیین صالحیت محلی( 2-3

ماده مزبور مقرر می  .استثنا بر آن وارد شده استکه چند را وضع نموده است  قاعده عام صالحیت محلی م.د.آ.ق   ادهم :اصل

 دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي»:دارد

حل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته درايران م كه

شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته  غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ولي مال

 «.دگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرددا باشد، خواهان در

م، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صالحیت ذاتی بایستی در یکی از دادگاه های زیر به ترتیب اولویت .د.آ.ق   طبق ماده 

 :اقامه کند

 محل اقامتگاه خوانده -الف

 محل سکونت موقت -ب

 محل وقوع مال غیر منقول -ج

  واهانمحل اقامتگاه خ -د

معنی و مفهوم . دادگاه محل اقامتگاه خوانده استبنابراین بر اساس اصل، اولین دادگاهی که بایستی در آن اقامه دعوا نمود، 

 :در قوانین دیگر تعریف شده است« اقامتگاه»

در آن جا  عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز: اقامتگاه اشخاص حقیقی -1 

 (.قانون مدنی  11 ماده ) اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. باشد

گیرد، این قاعده کلیه اشخاص حقوقی را در بر می. باشدمی هامنظور از آن محل اداره شرکت :اشخاص حقوقی اقامتگاه -2  

 ....تعاونی و های  ها،شرکت مانند انجمن

 :همچنین در این رابطه بهتر است بدانید 

  تغییر اقامتگاه خوانده یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی، تاثیری در صالحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه

ر در مواردی که خالف ان مناط صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگ... »در حقیقت. دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت

 (م.د.آ.ق 1 ماده )«.مقرر شده باشد

                                                           
 .م هم اقامتگاه های خاص را تعریف کرده است. ق 111 و  113 و  111 و  111 و   11 م تعریف اقامتگاه را ارائه داده است و مواد . ق  11 ماده    

اگر محل سکونت . تگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشداقام»:قانون مدنی  11 ماده*

 «.شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است
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 در عین حال چنانچه اقامتگاه شوهر نامعلوم باشد و یا زن با رضایت شوهر . همان اقامتگاه شوهر است ،اقامتگاه زن شوهردار

 (م.ق 111 ماده ).یا دادگاه مسکن جداگانه اختیار نموده باشد، می تواند اقامتگاه جداگانه داشته باشد

 (م.ق 111 ماده.)ها است اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن 

 (م.ق111 ماده .)اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند 

 ر اینکه خالف است؛ مگصحّت  بر بر اساس رویه عملی محاکم، اعالم خواهان در مشخص نمودن اقامتگاه خوانده محمول

 .حرز بوده و یا خوانده ثابت نماید که اعالم خواهان برخالف واقع بوده استآن، با توجه به دالیل موجود در پرونده م

 ها برای اجرای  اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن »:قانون مدنی 1 1 بر اساس ماده  :اقامتگاه انتخابی

ن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی تعهدات حاصله از آ

که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابالغ اوراق دعوی و احضار و اخطار 

در  مالحظه می گردد بر اساس ماده مرقون اصحاب دعوا می توانند همچنانکه «.محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند

به چنین اقامتگاهی که توسط طرفین معامله تعیین شده . مورد تعهدات ناشی از معامله محلی را به عنوان اقامتگاه انتخاب نماید

بی، در تعیین دادگاه صالح، تنها نسبت به البته باید دقت داشت اقامتگاه انتخا .گفته می شود« اقامتگاه انتخابی»است، در اصطالح 

همچنین باید  .یا ناشی از همان عقد یا قرارداد موثر استن هم فقط نسبت به دعاوی راجع آطرفین عقد یا قرارداد مربوط و 

تگاه توجه نمود انتخاب اقامتگاه انتخابی در صورتی ممکن است که مالک صالحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر اقام

خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد و حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب 

 .نفس انتخاب اقامتگاه، در تعیین دادگاه صالح عمالً حسب مورد منشأ اثر نبوده و یا می تواند منشأ اثر نباشد. نماید

 :لیصالحیت های مح استثنائات

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و  :دعاوی غیر منقول -1

شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم  دادگاهی اقامه می سایر حقوق راجع به آن در

 (م.د.آ.ق  ماده .)نباشد

 :اتنک

 همان حق ارتفاق یا انتفاع مربوط به اموال غیر منقول است« و سایر حقوق راجع به آن» منظور قانون گذار از عبارت. 
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  بنابراین، دعوی اجرت . قیاس کرده و در هر حال منقول شمرد ،م.ق 1 اجرت المثل را نباید با مال االجاره مندرج در ماده

 ( 1  /1 /3 مورخ     رای وحدت رویه شماره ) .منقول اقامه شود المثل امالک باید در محل وقوع مال غیر

  و اگر دعوای منقول با دعوای مربوط به اموال غیرمنقول دارای ارتباط کامل و یا منشا واحد باشند و به همین دلیل همزمان

 (م.د.آ.ق1 ماده )بایستی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود ؛مطالبه شوندطی یک دادخواست 

ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا  که متوفی اگر چه خواسته، دِ دعاوی راجع به تَرَ» :وفیتدعاوی راجع به ترکۀ م - 

شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه  می که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه زمانی که تَرَ

است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه  لوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صالحیت دادگاهیمتوفی مع

 (م.د.آ.ق 1 ماده ) «آن بوده است

 :نکات

  اگر طبق اصل عمل نماییم، در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد، چون دارای شخصیت حقوقی است باید به محل وقوع

این دسته از دعوای بعد از تقسیم ترکه باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر،  .ترکه مراجعه شود

  .از نقطه نظر محلی صالح به رسیدگی است

  دعواهای وارثان علیه بستانکارن متوفی یا کسانی که اموالی را از متوفی در اختیار دارند، تابع اصل است و مشمول حکم

 .این ماده نمی شود استثنایی

  درخواست تقسیم ترکه،تحریر ترکه و مهرموم ترکه از امور ترافعی محسوب نمی شود بلکه امور حسبی اند و از شمول این

 .ماده بیرون اند

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین » :به شرکتها عدعاوی راج -3

شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه  بوط به اصل شرکت و دعاوی بیندعاوی مر

تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی  که که شرکت باقی است و نیز درصورت انحالل تا وقتی شرکت تا زمانی

 (م.د.آ.ق   ماده )«.شود شرکت اقامه می

                                                           
 1 ذیل ماده ، 31  کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی، انتشارات میزان، تهران،    
ن ادغام نموده در الیحه جدید قانون آیین دادرسی مدنی، قانون گذار صراحتاً از واژه می تواند استفاده کرده و به نوعی رای وحدت رویه را در متن قانو   

 .است
 1 2،ص شمس،عبداهلل،پیشین،ج   
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زیرا دعاوی . منصرف از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت است،علیه شرکت دعاوی اشخاص دیگر :نکته

محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کاال  م، در.د.آ.ق   م، با اخذ مالک واحد از ماده .د.آ.ق   اخیر بر اساس ماده 

خاطر نشان می شویم که این دسته از دعاوی شامل . شود تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می  باید در آنجا

 .دعاوی مربوط به تعهدات ناشی از فروش اموال غیرمنقول نمی شود

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا »: دعاوی توقف و ورشکستگی -4

شود که متوقف یا  ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میچنانچه در ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و

 (م.د.آ.ق   ماده ) «.دارد  ورشکسته در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا

یت های قانون آیین دادرسی استثنایی بر اصل صالح   به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان و نویسندگان حقوق تجارت، ماده 

زیرا به اعتقاد این دسته، اوالً، در دعوای ورشکستگی خوانده دعوا تاجر ورشکسته نیست که محل . محلی محسوب میشود

اقامتگاه وی به عنوان دادگاه صالح انتخاب شود؛ بلکه به اعتقاد این دسته خوانده دعوای ورشکستگی، مدیر تصفیه تاجر 

تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجرورشکسته دعوائی  ازت .ق 1 2ه ورشکسته محسوب می شود که به صراحت ماد

ثانیاً در صورتی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه . بطرفیت او تعقیب کند بایدبرمدیرتصفیه اقامه یا ازمنقول یاغیرمنقول داشته باشد

ی مزبور را در دادگاهی که به اصل دعوای بخواهد دعوایی را به قائم مقامی تاجر بر علیه شخصی اقامه کند، بایستی دعوا

 .ورشکستگی رسیدگی می کند اقامه کند

  دعواهای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آنها در ایران است بایستی در

 .مرکز اصلی شرکت اقامه شود

ی است که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاه»: دعاوی اعسار -5

 :دعوای اعسار به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود (م.د.آ.ق2 ماده )«.نموده است دارد یا ابتدا به آن رسیدگی

دعوای اعسار از هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا  :یاعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحلۀ بدو*

گانه مطرح شود، اگر مربوط به مرحله بدوی باشد در صالحیت دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر خواهی جدا

ماده ).باشد، در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که حسب مورد رأی مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی را صادر کرده است

 (م.د.آ.ق111

دعوا در هر حال در صالحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که از پرداخت این  :اعسار از پرداخت محکوم به* 

 .محکوم به آن درخواست اعسار می شود
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 : دعوای خسارت از دادرسی نیز به سه دسته کلی تقسیم می شود: دعوای خسارت از دادرسی -1

 .دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد( الف

  ای خسارات دادرسیدعو( ب

 (م.د.آ.ق   1ماده )دعوای خسارات ناشی از تاخیر در ادای دین( ج

  دعاوی خسارات دادرسی اگر ضمن دادرسی درخواست شود، از دادگاهی درخواست خواهد شد که به اصل دعوا رسیدگی

 .می کند

ی اصلی را دارد در صالحیت ذاتی دادگاهی که در صورتی که دعوایی که ارتباط کامل یا منشا واحد با دعوا :دعوایی طاری -7

به دعوای اصلی رسیدگی می کند باشد کافی است تا همان دادگاه بدان رسیدگی کند و به صالحیت های محلی توجه نمی 

 (دم.آ.ق 1 ماده ) .شود

شود  امارات از دادگاهي مي درخواست تأمين داليل و» :قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد 2 ماده  :درخواست تامین دلیل -8

تامین دلیل و قواعد و اصول حاکم بر آن در مباحث بعدی مورد بررسی « .كه داليل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است

   همین گفته شود که با دقت در این ماده متوجه می شویم که درخواست تامین دلیل برخالف ماده . دقیق قرار خواهد گرفت

همچنین با تصویب قانون شورای حل اختالف قانون گذار . در دادگاه محلی که دلیل در آن واقع شده است اقامه شود بایستی

به استناد بند  .رسیدگی به درخواست تامین دلیل را از صالحیت دادگاه خارج و در صالحیت شورای های حل اختالف قرار داد

اذ تصمیم به درخواست تامین دلیل در صالحیت شورای حل اختالف محل قانون شوراهای اختالف، رسیدگی و اتخ 1ب ماده 

در نواحی که شورای حل اختالف تشکیل نشده باشد، رسیدگی به درخواست تامین دلیل در صالحیت دادگاه . وقوع دلیل است

بررسی اموال غیرمنقول در این مورد تفاوتی نمی کند که دالیل و امارات مورد درخواستِ تامین مستلزم  .عمومی خواهد بود

 .این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز اجرا می شود. باشد یا اموال منقول

با از دادگاهی به عمل آید که بایستی  دادرسی فوریدرخواست     طبق ماده  :(دادرسی فوری)دستور موقّتدرخواست  -9

م، در .د.آ.ق    دگی به اصل دعوا را دارد؛ البته به موجب ماده صالحیت رسیو دیگر استثنائات ناظر بر آن    توجه به ماده 

صورتی که موضوع دستور موقت در حوزه دادگاه دیگری باشد، رسیدگی به درخواست دستور موقت در صالحیت دادگاهی 

مدنی برخالف قانون آیین دادرسی     مالحظه می گردد که ماده .خواهد بود که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار دارد

 .است   اصل مقرر در ماده 

                                                           
 .در مورد دعاوی طاری در مباحث بعدی بیشتر بحث خواهیم کرد  
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 سایر موارد استثنائات: 

 از قانون اجرای احکام مدنی: 

اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود  اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط به . 

 (م.ا.ا.ق 1 ماده ). .شود دردادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می

 (م.ا.ا.ق 1 ماده ).شود حکم توسط آن دادگاه اجرا می ، راجع به دادگاهی است که اختالفات ناشی از اجرای احکام . 

 از قانون اصالح برخی از مواد قانون ثبت: 

می در تر اسناد رساز مواد قانون ثبت و دفااصالح بعضی  قانون  االجرا به موجب ماده  د الزمدعوای ابطالل دستور اجرای سن.  

 .است صالحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر نموده

، رسیدگی به درخواست ابطال آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالیبه موجب .  

 .سند متعارض مالکیت در صالحیت هیات نظارت  وشورای عالی ثبتی می باشد

احوال در صالحیت دادگاه عمومی محل اقامتگاه قانون ثبت  2ی راجع به اسناد ثبت احوال به موجب ماده دعاو.  

 .است( ذینفع)خواهان

 آرای وحدت رویه: 

 :11/11/1331مورخ  2111رای وحدت رویه شماره 

، هیات سه نفری مذکور در در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون توسعه معابر باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اختالفات

 .قانون اصالح توسعه معابر است

کارگر و کارفرما در مورد  در مورد عدم صالحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختالفات -115شماره وحدت رویه رای  

  حقوق

از اجرا مقررات قانون هر گونه اختالف بین کارگر و کارفرما را که ناشی  1   قانون کار مصوب اسفند ماه  3 و  1 مادتین 

از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختالف قانون کار قرار  مزبور و یا قرارداد کار باشد و

باشد و باید در  ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق

 .حل اختالف قانون کار به آن رسیدگی شودمراجع 
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 «انتخاب دادگاه صالح به انتخاب خواهان»

ی که به دعاوی که مطرح نموده است، در انتخاب دادگاه ی گاهی احتمال دارد خواهان با توجه به موقعیت خود و یا خواسته

 :این موارد عبارتند از .از بین چند دادگاه از حیث صالحیت محلی مختار باشد دعوا رسیدگی نماید

در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به »:م.د.آ.ق   به استناد ماده  :دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد یا قرارداد( الف

عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا  دادگاهي رجوع كند كه تواند به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي

ه در مشهد منعقد شده، برای مثال چنانچه شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی ک «.بايست در آنجاانجام شود تعهد مي

متعهد شود که یکصد تن گندم در تبریز تحویل متعهد نماید و از انجام این تعهد خودداری نماید، متعهدله می تواند در دادگاه 

 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول

 راجع به ترکه متوفیدعاوی 

 راجع به شرکت هادعاوی 

 توقف و ورشکستگیدعاوی 

 طاریدعاوی 

 اعساردعاوی 

 مربوط به خسارات دادرسیدعاوی 

«اصل»  

«استثنا»  

 اقامتگاه خوانده

 محل سکونت موقت خوانده

 وقوع اموال غیرمنقول محل

 محل سکونت خواهان
یت محلیصالح  
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به (   اقامتگاه خوانده طبق ماده ) و یا تهران( محل اجرای تعهد)و یا تبریز ( محل وقوع عقد)های عمومی یکی از دو شهر مشهد

  .ب خود، اقامه دعوا نمایدانتخا

مالحظه می فرمایید که در صورتی که خواسته دعوا مربوط به عملیات تجاری باشد و یا مربوط به اموال منقولی باشد که از عقود 

   و قراردادها ناشی شده است، قانون گذار به خواهان دعوا اجازه داده است عالوه بر استفاده از دادگاه های موضوع ماده 

 :در این رابطه باید بدانید که. نیز استفاده کند   م از دادگاه های موضوع ماده .د.آ.ق

  راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا  (کنونی   ماده)قانون آیین دادرسی مدنی   حکم مقرر در ماده

   ماده)قانون مزبور   وانده را که در ماده صالحیت نسبی دادگاه محل اقامت خ قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی

بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که  بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی  پیش (کنونی

 -9ه شماره رای وحدت روی) .تاز عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته اس

4/11 /1359) 

  رای وحدت .)م می باشد.د.آ.ق   مهریه زوجه از قرارداد ناشی شده و از حیث صالحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول ماده

 ( 3/31/ -111رویه ی 

 تعهد، یعنی  تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام دارنده چک می

دادرسی دادگاههای  قانون آیین   محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده

با وصف مراتب رجوع دارنده چک . عمومی و انقالب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب برای آن دادگاه در رسیدگی  قانون آیین 1 د شده توجهاً به ماده به هر یک از دادگاههای یا

 (22/4/1385- 888رأی وحدت رویه شماره ).به دعوا ایجاد صالحیت خواهد کرد

 اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت( ب

را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده است یا محلی که کاال باید در 

این اختیار خواهان همان گونه که در باال نیز دیده شد نافی ( م.د.آ.ق   ماده ).تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نمایدآنجا 

  .قانون مزبور پیش بینی شده است، نمی باشد   ت شرکت یعنی مرکز اصلی شرکت که در ماده صالحیت دادگاه محل اقام

 منشأ ادعا یکی باشدو  بوده آئین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده 1 مطابق ماده  :تعدد خواندگان( ج

ود معرفی نماید که مقیم حوزه های قضایی و در حقیقت خواهان در دادخواست خود چند شخص را به عنوان خوانده خ

                                                           
 13 ،ص ،همان،جشمس،عبداهلل  
 11 ، ص ،جهمانشمس،عبداهلل،  
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مانند مطالبۀ مبلغی  .متفاوت باشند، خواهان می تواند دعوا در دادگاه محل اقامتگاه هر یک از خواندگان که بخواهد اقامه نماید

 .ثمن معامله ای که با چند نفر متضامناً انجام شده است وَجه نقد بابت

که در  هر گاه یک ادعا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشدم، .د.آ.ق 1 خیر ماده طبق بند ا: تعدد اموال غیر منقول( د

 .های یادشده مراجعه نماید تواند به هریک از دادگاههای حوزه اند، خواهان می های قضائی مختلف واقع شده حوزه

 

 «توافق طرفین در گسترش دامنه صالحیت»

می دهند که مرجعی غیر از مرجعی که به موجب قانون صالح است به  در مواردی اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص

اختالف آنها رسیدگی کند؛ پرسش این است که آیا توافق اصحاب دعوا که در این خصوص مخالف قانون است، معتبر شمرده 

ولی در  .منفی است رد صالحیت های ذاتی با توجه آمره بودن قواعد ناظر بر صالحیت های ذاتی مشخصاً پاسخودر ممی شود؟ 

از نظر دکتر شمس در مورد دعاوی در صالحیت دادگاه خانواده با توجه : بایستی قائل به تفکیک شد مورد صالحیت های محلی

در دیگر موارد نیز استاد اعتقاد . نمی توان صالحیت محلی را با توافق یکدیگر تغییر داد 11به عموم و اطالق ماده واحده سال 

ینکه توافق اصحاب دعوا برخالف قانون سابق دادگاه را مکلف به تبعیت نمی نماید ولی اگر دادگاه به مصلحت با ا دارند که

البته نگارنده اعتقاد دارد توافق طرفین در صورتی می تواند منشأ اثر   .تشخیص داد می تواند بر اساس توافق طرفین عمل نماید

به عبارتی بهتر توافق . عده عمومی صالحیت محلی خوانده هستند را تغییر ندهدصالحیت دادگاه هایی که استثنا بر قا باشد که

 .و استثنائات صالحیت های محلی را نمی توان با تراضی تغییر داد فقط در مورد اصل امکان پذیر است خالف طرفین

 

  قانون آیین دادرسی مدنی 11بررسی ماده: 

به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه ديگري است،  منوط دگي به دعواهرگاه رسي»:م مقرر میدارد.د.قانون آ 1 ماده 

دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه . شود از مرجع صالحيتدار متوقف مي رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم

تواند پس از اثبات  شود و خواهان مي ليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر ميرسيدگي كننده تس دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه

 «.نماید ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا

                                                           
  21،ص شمس،عبداهلل،همان،ج  
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 برخی مانند استاد شمس اعتقاد دارند این ماده همان موضوع قرار : در مورد این ماده بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد

ن اعتقاد استوارند که در قوانین فعلی آیین دادرسی مدنی، قراری به یولی در مقابل برخی دیگر بر ا. سابق استاناطه در قانون 

  .اسم قرار اناطه وجود ندارد

  به نظر می رسد که در مورد این ماده، مهلت از زمان اخطار دادگاه به خواهان مبنی بر ضرورتِ طرح دعوای دیگر در دادگاه

 .د شدصالح شروع خواه

  اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که خوانده باید آن را در دادگاه صالح مطرح و اثبات کند، باید گفت که

 .زیرا، این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوای خواهان در دادگاه دیگر است نه اقامه خوانده. این ماده کاربردی ندارد

  ین دادرسی مدنیقانون آی 21بررسی ماده: 

نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند  هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي »: رداین ماده مقرر میدا

 «.سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صالحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود است و اگر محل تنظيم

 :توجه به این ماده می توان نمودار مقابل را ترسیم نمودبا 

 

 

 «دادگاه محل صدور سند» =«    خارج از کشور» +  «ایران»   

 «دادگاه عمومی شهرستان تهران» = « خارج از کشور» + «خارج از کشور»       

  

  «(خواهان)دادگاه محل اقامتگاه ذینفع» =  «ایران»     +  «ایران»   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 وقانون گذار در الیحه جدید صراحتاً از قرار اناطه سخن گفته است. البته در الیحه جدید قانون آیین دادرسی مدنی این مشکل برطرف شده است   
اسناد  سایر دعاوی راجع به حل اختالف و همچنین رسیدگی به نفع از تصمیمات هیأت شکایات اشخاص ذی رسیدگی به»: قانون ثبت احوال 2ماده    

 « آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است عمل می خواهان به احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت ثبت

 دادگاه صالح اقامتگاه ذینفع محل تنظیم سند
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 «تکلیف دادگاه مرجوع الیه از حیث صالحیت»

مالک . دادگاهی که دادخواست بدان تقدیم شده است بایستی قبل از هر چیزی صالحیت خود را مورد بررسی قرار دهد

در صورتی که دادگاه خود را فاقد صالحیت ذاتی یافت مکلف  .م تاریخ تقدیم دادخواست است.د.آ.ق 23صالحیت طبق ماده 

قانون نموده و پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد  1 اسأ اقدام به صدور قرار عدم صالحیت طبق ماده است ر

 :اگر دادگاه خود را فاقد صالحیت محلی تشخیص دهد دو حالت وجود دارد. بفرستد

 . خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی به عدم صالحیت محلی دادگاه ایراد نموده باشد(   

 .خوانده به عدم صالحیت دادگاه رسیدگی کننده علی رغم گذشت اولین جلسه دادرسی ایراد ننموده باشد(  

دادگاه ایراد نماید دادگاه مکلف است در هر حالت به عدم صالحیت خود توجه نموده و  در صورتی که خوانده به صالحیت

لیکن اگر خوانده نیز به صالحیت دادگاه ایراد  .محلی بفرستد پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه صالح از نظر

ننماید و دادگاه نیز در حقیقت صالح به رسیدگی نباشد، می تواند در صورتی که به مصلحت تشخیص دهد به دعوا رسیدگی 

صادر  م،.د.آ.ق1 ماده قرار عدم صالحیت را در اجرای  وده ودادگاه می تواند از رسیدگی به دعوا خودداری نم ،همپنین. نماید

البته باید دقت نمود که از لحاظ عملی دادگاه ها در صورتی که صالحیت محلی  .و پرونده را به مرجع صالح بفرستد ایدنم

زیرا مستفاد . اقدام به صدور قرار عدم صالحیت نمایند ،چه خوانده ایراد نموده باشد چه نه حالت،بایستی در هر  ،نداشته باشند

ی صادره در أاز موجبات نقض ر ،این موضوع است که عدم صالحیت محلی نیز چه خوانده ایراد نماید چه ننماید ، 1 از ماده 

م، عدم صالحیت محلی در صورتی از موارد نقض رأی صادره .د.آ.ق  1 ولی برابر با ماده  .مرحله تجدیدنظر محسوب می شود

این عدم هماهنگی در دو ماده جدای . لین جلسه دادرسی بدان ایراد نمایددر مرحله فرجامی خواهی است که خوانده تا پایان او

 .اشکاالتی که در رویه می تواند ایجاد نماید، از لحاظ عملی نیز مورد توجه دادگاه ها قرار گرفته است

 :اختالف در صالحیت(  4

  :تعریف( 1-4

 اختالف در صالحین نفیی( صالحیت اثباتی باختالف در (الف: اختالف در صالحیت در حقوق ایران بر دو نوع است

را « ب»شود و دادگاه فوق، دادگاه « الف»در صورتی محقق می شود که پرونده ای تقدیم دادگاه  نفییاختالف در صالحیت 

 به 1 و پرونده را طبق ماده ( چه از نظر صالحیت ذاتی و چه از نظر صالحیت محلی)صالح به رسیدگی به دعوای مربوطه بداند

را صالح به « الف»نیز قرار عدم صالحیت دادگاه قبلی را قبول ننماید و همچنان دادگاه « ب»ه بفرستد ولی دادگا« ب»دادگاه 

در بحث پرونده را برای حل اختالف به مرجع حل اختالف که نحوه تعیین آن را « ب»رسیدگی بداند، در این صورت دادگاه 

را صالح به رسیدگی « الف»دادگاه « ب»بنابراین در صورتی که در مثال فوق دادگاه . یاد خواهیم گرفت خواهد فرستاد بعدی
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نداند، ولی در عین حال خود را نیز صالح به رسیدگی تشخیص ندهد و دادگاه ثالثی را صالح به رسیدگی بداند ، در این صورت 

دادگاه ثالث در . ص می دهد خواهد فرستادبا صدور قرار عدم صالحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاهی که صالح تشخی

در غیر اینصورت یا ممکن . صورتی که خود را صالح به رسیدگی بداند اقدام به تعیین وقت و رسیدگی مبادرت خواهد ورزید

است یکی از دادگاه های الف و ب را صالح بداند که در این صورت باز اختالف در صالحیت محقق شده است و پرونده برای 

ولی در صورتی که دادگاه ثالث خود دادگاه چهارمی را . اختالف به مرجع حل اختالف در صالحیت فرستاده خواهد شدحل 

بلکه دادگاه ثالث بایستی با صدور قرار عدم . صالح به رسیدگی تشخیص دهد، باز اختالف در صالحیت محقق نشده است

 .و بدین منوال ادامه پیدا خواهد کرد. صالحیت به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد خواهد فرستاد

اختالف در صالحیت اثباتی زمانی محقق می شود که دعوای واحد در عین حال در دو یا چند مرجع اقامه شود و هر دو یا 

نها خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صالحیت علی رغم اطالع طرح دعوا در مراجع دیگر آهمگی 

مطرح گردد که هزینه دادرسی قابل توجهی  ممکن است ه در مورد شوراهای حل اختالفژاین موضوع به وی .یندخودداری نما

و  3 ترتیب حل اختالف در صالحیت اثباتی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است ولی با توجه به مواد . ندارد

وان راه حل مشکل را ارائه داد، بدین ترتیب که مراجع رسیدگی کننده ، می ت قانون فوق الذکر  1 و ماده  32ماده   مالک بند 

با توجه به مالک . به دعوای واحد مکلفند پس از اطالع، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختالف اطالع دهند

البته . مراجع دیگر مستحضر نمایندم اصحاب دعوا و وکالی آنها نیز مکلفند دادگاه را از وجود چنین دعاوی در .د.آ.ق  1 ماده 

در این موارد اگر دادگاهی که دادخواست ثانی را دریافت کرده است پس از اطالع از وجود دعاوی واحد، با صدور قرار امتناع از 

دارد ارجاع دهد مشکلی پیش نمی آید؛ رسیدگی یا حسب مورد قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاهی که سبق رسیدگی 

حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان )اگر دادگاه اول و دوم بر صالحیت خود تأکید داشته باشند، مراجع حل اختالف  لیکن

 .نها حل اختالف خواهند نمودآبین ( عالی کشور

 :مراجع حل اختالف در صالحیت( 2-4

ی شده است که حسب مورد بایستی مرجع برای حل اختالف بین دادگاه های کشور پیش بین  در قانون آیین دادرسی مدنی 

نظر این مراجع در مقام حل اختالف برای دادگاه هایی . دیوان عالی کشور(دادگاه تجدیدنظر ب(الف: اقدام به حل اختالف نمایند

 .که اختالف در صالحیتشان حل می شود الزم االتباع است

 

                                                           
با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل  »:قانون آیین دادرسی مدنی  1 ماده     

 «.چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد نماید و یکجا رسیدگی می
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 ف میکنددیوان عالی کشور حل اختال :اختالف در صالحیت ذاتی             

 دادگاه از یک استان 2اختالف بین  
 (1 ماده)دادگاه تجدیدنظر استان حل اختالف میکند :اختالف در صالحیت محلی                    

 مراجع 

 حل اختالف

  

اشد استان، چه اختالف در صالحیت ذاتی ب  مرجع حل اختالف بین دادگاه های مختلف از  :استان 2اختالف بین دادگاه های 

تبصره .)باشدت یکی از شعب دیوان عالی کشورمیدر صالحی چه دادگاه ها همعرض باشند چه غیر همعرض،. و چه محلی باشد

 (1 ماده 

 

 :توضیحات

  باشد، نظر دادگاه نظامی یک الزم االتباع است دودر صورتی که اختالف در صالحیت بین دادگاه های نظامی یک و 

  دادگاه های عمومی،انقالب و نظامی حتی اگر از یک استان باشند در صالحیت دیوان عالی حل اختالف در صالحیت بین

 .کشور می باشد زیرا اختالف در صالحیت ذاتی است

  بین شعب مختلف از یک دادگاه هرگز اختالف در صالحیت رخ نمی دهد، زیرا شعب مختلف از یک دادگاه، دادگاه واحد

 .محسوب می شوند

 صدور قرار . انجام می شود« خارج از نوبت»لیه قرارهای عدم صالحیت در مراحل مختلف دادرسی همگی رسیدگی به ک

 .عدم صالحیت قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی نیست

 در حل اختالف در صالحیت همواره نظر مرجع عالی برای نظر تالی الزم االتباع خواهد بود. 

  اعتقاد صالحیت مراجع قضایی غیردادگستری از خود نفی صالحیت کنند، پرونده را در صورتی مراجع قضایی دادگستری به

بنابراین دیوان عالی کشور در این مورد در مقام تعیین مرجع .به دیوان عالی کشور خواهند فرستاد« تعیین مرجع صالح»برای 

: اشتباه شده است  م مرتکب .د.آ.ق 3 ر ماده با این توضیحات قانونگذار د. صالح اقدام به تصمیم گیری می کند نه حل اختالف

 .استفاده کرده است« مراجع غیرقضایی»به جای استفاده از مرجع قضایی غیردادگستری از اصطالح . 

 .استفاده کرده است« حل اختالف»از اصطالح « تعیین صالحیت»به جای اصطالح .  

  یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری نظر دیوان عدالت در صورت اختالف در صالحیت بین دیوان عدالت اداری و هر

 .اداری، در خصوص صالحیت، الزم االتباع است
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 :مراجع اداریاختالف در صالحیت بین مراجع قضایی دادگستری و ( 3-4

د همچنين در شوهرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقالب در مورد صالحيت، اختالف محقق »: م مقرر می دارد.د.آ.ق 3 ماده 

نظامي و انقالب به صالحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صالحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده  مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،

 «.باشد االتباع مي رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صالحيت، الزم. ارسال خواهد شد براي حل اختالف به ديوان عالي كشور

 :به سطوری که زیر آنها خط کشیده شده است دقت فرمایید

رسیدگی بدانند، باید به را صالح  (قضایی غیردادگستری)غیر قضاییرسیدگی ندانند و مراجع  بهاگر این مراجع خود را صالح 

ان عالی کشور برای تعیین به دیو 1 گفته شد، فرستادن پرونده در اجرای ماده . به دیوان عالی کشور بفرستند پرونده را مستقیماً

برای مثال اگر دعوایی که در صالحیت دادگاه است به اداره ثبت تقدیم شود و اداره ثبت دادگاه . صالحیت است نه حل اختالف

عمومی را صالح به رسیدگی بداند، دیگر قرار عدم صالحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی نمی فرستد، بلکه مستقیماً 

 .همین ترتیب در فرض عکس هم وجود دارد. برای تعیین صالحیت به دیوان عالی کشور ارجاع می داردپرونده را 

مرجع حل اختالف در صالحیت بین  ،31  قانون دیوان عدالت اداری مصوب  21البته باید دقت داشت که به موجب ماده 

بنابراین در صورتی  .شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است

رخ دهد، دیوان عدالت اداری حل اختالف خواهد  که بین دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری اختالف در صالحیت

 .تلقی می شود پیش گفتهبر قاعده این موضوع استثنایی . کرد

 

 :ها اختالف در صالحیت بین شوراهای حل اختالف استان( 4-4

  :شود به ترتیب زیر اقدام می در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها »:شوراهای حل اختالف مقرر میدارد 1 ماده 

 . اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است زه قضایی، حلالف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حو

قضایی  های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه حوزه ب ـ در مورد شوراهای واقع در

 .شهرستان مرکز استان است

ادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به اختالف با شعبه اول د ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل

 «.تاس شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده  صالحیت

مرجع حل اختالف، شعبه : شورا از شهرستان تبریز  اختالف در صالحیت در بین شوراهای حل اختالف بین :  مثال برای بند 

 .اول دادگاه عمومی شهرستان تبریز می باشد
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مرجع حل اختالف شعبه : اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف شهرستان هشترود و شهرستان اهر :  رای بند مثال ب

 اول دادگاه عمومی تبریز

آذربایجان )و شهرستان اهر( آذربایجان غربی)اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف شهرستان خوی:  مثال برای بند 

 (:شرقی

دادگاه ارومیه صالح   در اینجا شورای خوی ابتدأئاً نظر داده پس شعبه  11/ /1  در نظر داده و اهر 11/ /1  در  شورای خوی 

 .به رسیدگی است

قضایی صالحیت شورا با سایر مراجع  در صورت بروز اختالف در»:قانون شوراهای حل اختالف 1 به موجب ماده 

های  است و در حوزه دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط اول شعبهدر یک حوزه قضایی، حل اختالف با  غیردادگستری

 در صورت تحقق اختالف. اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است قضایی مختلف یک استان، حل

 «.دقانون عمل خواهد ش این 1 شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 
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 :وکالت در دعاوی( فصل سوم

 (م.د.آ.ق 74تا  13مواد)

 :تعریف(1

موضوع وکالت در دعاوی همان عقد وکالت . وکالت در دعاوی موضوع باب دوم از کتاب اول قانون آیین دادرسی مدنی است

بررسی قواعد عمومی از پرداختن به شرایط طرفین برای انعقاد عقد وکالت و همچنین ما در اینجا . است موضوع  قانون مدنی

پرهیز می نماییم و فقط به بررسی مواد قانونی وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی  که از مباحث حقوق مدنی است، عقد وکالت

 .نهاد خواهیم پرداخت آشنایی با چند مطالعه چند اصطالح و  و برخی دیگر از قوانین مربوطه و همچنین

 :حق داشتن وکیل در دادرسی( 2

قانون اساسی، طرفین دعوا از حق داشتن وکیل در دادرسی برخوردار خواهند بود و قوه قضاییه مکلف است  13اساس اصل بر 

ضمانت اجرای محروم کردن اشخاص از حق  .شرایط الزم را برای تامین وکالی دادگستری برای وکالت در دعاوی فراهم نماید

بر . ، آمده استتوسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 3131عاوی مصوب واحدۀ حق داشتن وکیل در د ادهمداشتن وکیل در 

ای اصحاب دعوا را از حق استفاده از وکیل محروم نماید، این امر تخلف و مورد از مواردنقص رای  اگر محکمه»: واحده ادهم 2تبصره  اساس

 «.ای بار دوم انفصال دائم از شغل قضایی استو بر 3شود و دادرس متخلف به مجازات آن برای اول، مجازات انتظامی درجه  محسوب می

 :حق داشتن وکیل در امور حقوقی( 1-2

توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی  هریك از متداعیین می »:قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد 13ماده 

 . وکیل را نخواهند داشت 2طرفین دعوا در دادرسی های مدنی حق داشتن بیش تر از  ،بنابراین «.نمایند

تقاضای معاضدت ن وکال کانوتوانند از  می ،در امور مدنی را ندارند ق الوکالهحکسانی که قدرت پرداخت  :وکیل معاضدتی

هریک از طرفین دعوا .است های معاضدت برپا شده بر همین اساس در کانون وکال تشکیالتی به منظور بررسی درخواست. نمایند

توانند با مراجعه به کانون وکالی دادگستری تقاضا کنند که به وی وکیلی معرفی  که توان مالی بستن قرارداد با وکیل را ندارد می

 .نماید می وکالتبه رایگان برای او  وروکیل مذک. کند

در امور مدنی نمی توان اصحاب دعوا  ل،وکیل معاضدتی از حقوق و اختیارات اصحاب دعوا محسوب می شود و بر اساس اصو

ب در واقع به موج. البته این قاعده در قانون جدید حمایت از خانواده به استثنا برخورد کرده است. را ملزم به اخذ وکیل نمود

تواند پس از احراز مراتب  در صورت عدم تمکن مالی هریك از اصحاب دعوی دادگاه می»: 3132قانون حمایت از خانواده مصوب  3ماده 

ها معاف یا پرداخت آنها   الزحمه داوری و سایر هزینه  الزحمه کارشناسی، حق و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق

همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا . زمان اجرای حکم موکول کند را به
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بار  1قانون وکالت وکالی دادگستری مکلفند ساالنه  21بر طبق ماده  «.کند به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می

 .اضدتی را قبول نمایندپرونده وکالت مع

 :حق داشتن وکیل در امور کیفری( 2-2

فع خود را انتخاب در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکالی مدا قانون آیین دادرسی کیفری 313به موجب ماده 

برای انتخاب وکیل از نظر تعداد  با توجه به همین ماده چنین نتیجه گیری می شود که در امور کیفری محدودیتی. و معرفی نمایند

متهم می تواند یک قانون آیین دادرسی کیفری  321نیز به موجب صدر ماده  (دادسرا)در مرحله تحقیقات مقدماتی .وجود ندارد

وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای .وکیل همراه خود داشته باشد نفر

در دادگاه نظامی نیز اشخاص می توانند حداکثر  .حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین الزم بداند به قاضی اعالم نماید کشف

 .وکیل اختیار نمایند 1

در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم توانائی مالی برای انتخاب و  :وکالت تسخیری

اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم . تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین نماید می ،وکیل نداشته باشدمعرفی 

البته درجرائمی  (ک.د.آ.ق 313ماده ).کند با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می ،قادر به انتخاب وکیل نیست

 ،چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند ،ا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد استکه مجازات آنها حسب مورد اعدام ی

حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل  ،(313تبصره ماده )دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید

وکیل تسخیری که از سوی . ورزدالبته در جرائم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع . نیاورد

رزند او دارای مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا ف ؛شود از سوی متهم قابل تغییر نیست دادگاه برای متهم انتخاب می

نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست 

 .که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه نماید

 :با این توضیحات می توان نمودار روبرو را ترسیم نمود

 دادگستری نفر وکیل 2حداکثر  :در امور مدنی    

 

 حق داشتن وکیل

 وکیل 3حداکثر : مرحله دادسرا        

 بی نهایت: مرحله دادگاه        :در امور کیفری     

 وکیل 1حداکثر : دادگاه نظامی         
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ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در دادگاه  3بر اساس تبصره :نکته

 .روحانیت نیز باید روحانی باشد ویژه

 

  :شرایط وکالت( 3

شرایط (الف: شرایط وکیل در دعاوی را به دو دسته تقسیم می کنیم. برای انجام امر وکالت دادگستری شرایطی وجود دارد

 شرایط اختصاصی( عمومی ب

 به بعد در  333به بعد در مورد قواعد عمومی  و مواد  331مواد : قانون مدنیشرایط عمومی موضوع  

 مورد عقد وکالت

       

 

 

 قانون وکالت 33و  3قانون آدم و مواد  12و11مواد : شرایط اختصاصی    

            

 

 : شرایط عمومی( 1-3

قصد،رضا، : این شرایط عبارتند از .است در مورد شرایط عمومی عنوان شد که همان قواعد مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی

 .اهلیت، مشروع بودن جهت وکالت و سایر شرایطی که به موجب قانون مدنی برای عقود پیش بینی شده است

 :شرایط اختصاصی( 2-3

راین بناب. براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون وکالت، وکالت در دعاوی مستلزم داشتن پروانه دادگستری است

 .اشخاص عادی نمی توانند از طرف دیگران برای اقامه دعوا و دفاع از آن در دادگاه ها اقدام نمایند

 : نامه آن وکالی دادگستری باید شرایط زیر را داشته باشند الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری و آیین 1 ادهبه استناد م

 انشگاه یا معادل آن از دروس حوزهاسالمی از د قوققه و مبانی حدانشنامۀ لیسانس یا باالتر در رشته حقوق و ف. 3

 انه وکالتیعنی در زمان اخذ پرو 23حداقل سنی . 2

 ملی به احکام و مبانی دینی اسالماعتقاد و التزام ع. 1

 اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی، والیت فقیه، و قانون اساسی. 7

شرایط وکیل در 

 دعاوی حقوقی
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 عدم سوءِ پیشینه کیفری. 3

 دی و فرقه ضاله و معانه با اسالمسابقۀ عضویت و فعالیت در گروههای الحاعدم . 3

 عدم وابستگی به رژیم پهلوی. 4

 عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی. 1

 عدم اعتیاد به موادمخدر و عدم استعمال مشروبات الکلی. 3

 ک باشد را ندارند. ع. تجدیدنظر آن دکارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاوی که مرجع 

 :الیحه کسانی که از شرط دورۀ کارآموزی معاف هستند 1 ادهم 

 سال سابقه خدمات قضایی  3دارندگان سابقه قضایی که دارای دانشنامه لیسانس باشند به شرط . 3

 .ده مجلس به شرط گذراندن یک دوره کامل نمایندگینماین. 2

 سال متناوب در مشاغل سازمانی 1یا ای مسلح افسران بازنشسته نیروه. 1

 :فات انتظامی وکال و مجازات آنهاتخلّ( 3-3

 ار کتبیطاخ: 3تخلف انتظامی درجه *

 و درج در پرونده خیبتو: 2تخلف انتظامی درجه *

 با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون خیبتو: 1تخلف انتظامی درجه *

 تنزل درجه: 7تخلف انتظامی درجه *

 ممنوعیت از وکالت سه ماه تا سه سال: 3تخلف انتطامی درجه *

 ممنوعیت دائم از وکالت: 3تخلف انتظامی درجه *

 .شکایت استغیر قابل رای دادگاه انتظامی وکال مبنی بر استواری قرار منع تعقیب وکیل قطعی و  :نکته

ز دادگاه مستلزم صدور رای تعلیق وکیل ا است، جرمی که در موضوع دفاع مرتکب شده تعقیب کیفری وکیل به اتهام :نکته

 .عالی انتظامی قضات است

گفته شد، براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون وکالت، وکالت در دعاوی مستلزم داشتن پروانه دادگستری  

 :است البته این قاعده در مواردی با اسثنا برخورد کرده است

مگراینکه ظهرنویس وکالت دروصول راقیدنموده  ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است»:داردکه مقرر می قانون تجارت 274ماده براساس 

برای وصول خواهد داشت  االقتضاءحق اعتراض واقامه دعویدکه دراین صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی باش

 «.جزدرمواردی که خالف این دربرات تصریح شده باشد
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به عبارتی در مورد برات، افراد عادی . قانون وکالت است 2قانون تجارت استثنایی بر ماده  274بنابراین مشاهده می شود که ماده 

 .به وکالت از سوی وکیل نمایندهم می توانند حتی بدون داشتن پروانه دادگستری اقدام به اقامه دعوا 

 : تصدیق وکالت(  4

رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت  .خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید»:دم مقرر میدار.د.آ.ق 34ماده 

 «...باشد آن با اصل گواهی شده

البته .شده ی آن پیوست دادخواست گردد( گواهی)باشد که باید رونوشت تصدیقوکیل هم یکی از اسناد خواهان می وکالت نامه

در همین . شویم در صورتی که وکالت نامه به صورت رسمی اعطا شده باشد، نیازی به تصدیق وجود نداردخاطر نشان می 

نوع تصدیق و اشخاصی را که می توانند تصدیق نمایند را مقرر داشته است که به صورت نمودار زیر خالصه می  11راستا ماده 

 :شود

 به تصدیق ندارد در این صورت نیازی: وکالتنامه به موجب سند رسمی   

 

 

 :مراجع تصدیق وکالت

 رئیس زندان یا معاون وی :وکالت درداخل زندان-1                                                    

 مأموران سیاسی و کنسولی :وکالت عادی خارج از کشور-2                                                                    

بر روی اوراق نوشته شده و به امضای موکل   :وکالت در جلسه دادرسی-3       :وکالتنامه به موجب سند عادی              

 می رسید

خود وکیل  34عالوه بر مقامات مندرج در ماده  :وکالت در سایر موارد-4

 نیز می تواند وکالت موکل خود را تصدیق نماید

  75اشخاص مندرج در ماده  : 

اسناد  دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر -2شود دادخواست به آنجا داده می دفتر دادگاهی که-3

 بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی -1

 تصدیق کرد را توسط مدیر دفتر دیگر دادگاه ها( وکال تمام اسناد) با وجود مدیر دفتر دادگاه صالح نمی توان وکالت نامه .

 .همین ترتیب در مورد بخشدار محل و یا یکی از ادارات دولتی هم وجود دارد

 مرحلۀ وکیل در  ،وکیل در مرحلۀ بدوی .وکالت برای هر مرحله از مراحل دادرسی باید به صورت جداگانه تصریح شود

 (13ماده  3بند )؛ مگر اینکه تصریح شود تجدید نظر نیست
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 ای که در زندان تنظیم می شود، وکیل حق تایید امضای موکل را ندارد و در صورت انجام چنین کاری  امهندر مورد وکالت

در بخش پایانی این ماده، ریس زندان یا معاون « باید»دادگاه حق دارد که به آن ترتیب اثر ندهد، زیرا قانون گذار با اوردن واژه

 .وی را مکلف به تایید امضای زندای کرده است

 نیازی به  م،.د.آ.ق 17لت در خراج از کشور نیز می توان به صورت رسمی اعطا شود که در این صورت برابر با مادهوکا

تصدیق ندارد؛ ولی اگر وکالت نامه در خارج از کشور به صورت عادی تقدیم شود بایستی توسط مدمورین سیاسی و کنسولی 

 .تصدیق گردد

را وکیل دادگستری نمی تواند تصدیق نماید؛ زیرا این موضوع نیاز به تصریح قانونی  وکالت نامه عادی در دیوان عدالت اداری

 دارد که در مورد وکالت نامه های

 :بررسی عزل،استعفا، فوت و تعلیق وکیل دادگستری در جریان دادرسی( 5

یا نمایندگان آنها موجب  دم، فوت هریک یا زائل شدن سمت هر یک از اصحاب دعوا.آ.ق 313بر اساس قاعده مندرج در ماده 

البته این قاعده در مورد وکیل دادگستری اجرا .است( قراردادی)دانستیم که وکالت هم نوعی نمایندگی . توقیف دادرسی است

زیرا اثر فوت، عزل ، استعفا یا تعلیق . نمی شود بلکه مختص ولی قهری، قیم، یا مدیر تصفیه و سایر نمایندگان حقوقی است

 :با هم بررسی می کنیم. م آمده است.د.آ.ق 74تا  13دگستری در طول جریان دادرسی در مواد شدن وکیل دا

 

  01، 04،  33جمع مواد: 

 فوت 

                  عزل

 استعفا

 و ممنوع شدن از وکالت تعلیق

م، .د.آ.ق 13به دلیل صراحت ماده « استعفا وکیل»مدت توقیف در مورد . شود الزم باشد دادرسی متوقف می یاگر اخذ توضیح

نتیجه اینکه تعیین مدت توقیف بسته به نظر دادگاه بوده و  .ولی در بقیه موارد قانون گذار ساکت است. حداکثر یک ماه است

اینکه موجب با  در عین حال  یا ممنوع شدن از وکالت،یق یا استعفافوت یا عزل یا تعلدقت شود، .تلقی میشود موعد قضایی 

اگر موکل وکیل خود »:ماده در این باره مقرر میدارد.ولی لزوماً جلسه دادرسی تجدید نخواهد شد ،شوند تأخیر جلسه دادرسی می

به  مگر اینکه «..ان دادرسی نخواهد بودعزل وکیل مانع از جری.دادگاه و وکیل معزول اطالع دهد را عزل نماید، مراتب را باید به

«.دادرسی نخواهد شد مگر اینکه اخذ توضیحی الزم باشد اخیر جلسهموجب ت»   
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ای صورت بگیرد که برای اخذ توضیح تشکیل شده باشد و اگر اخذ توضیح الزم  عزل یا استعفا در جلسه م،.د.آ.ق 71 ادهاستناد م

 (م.د.آ.ق 71ماده ).شود نباشد جلسه تجدید نمی

 .است ناظر بر عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی 73 ماده :نکته

 :امتناع وکیل از رویت دادنامه( 6

قانون آیین  74و  73مواد. همانطور که می دانیم مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه از لحظه ابالغ شروع می شود

دوم  ی امتناع می نماید و حالتأی وکیل استعفا داده و از رویت رأدادرسی حاوی دو حالت هستند که در یکی بعد از صدور ر

بنابراین بایستی دید که مبدأ شروع مهلت . زمانی ایجاد می شود که حوادث قهری باعث می شود که دادنامه به رویت وکیل نرسد

 های تجدیدنظرخواهی در هر کدام از حالت ها از چه زمانی است؟

دادگاه رای را به موکل  ،نماید دداریاز دریافت دادنامه خو «اراده»توان گفت اگر وکیل از روی  چنین می 74و  73در جمع مواد 

مگر اینکه موکل ثابت نماید که از استعفا وکیل  ،شود اما تاریخ ابالغ ولی تاریخ استنکاف وکیل محسوب می ،کند ابالغ می

راض از ریخ اعتشود و تا حکم به موکل ابالغ می ،مهلت اتفاقی خارج از ارادۀ وکیل رخ دهد اطالع بوده اما اگر قبل از انقضا بی

 .تاریخ ابالغ به موکل شروع می شود

 :32نمایندگان حقوقی موضوع ماده ( 7

ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و موسسات عمومی  زارتخانهو»:م.د.آ.ق 12به موجب ماده 

وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره توانند عالوه بر استفاده از  شهرداریها و بانکها می غیر دولتی،

 «.دکارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نماین حقوقی خود یا

می توان نظر  13با ماده  12د مادهاولین نکته ای که در مورد این ماده باید مورد توجه قرار داد این است که با توجه به مالک واح

نماینده حقوقی  2نیز در هر صورت نمی توانند بیشتر از ... داد که موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقالبی و 

انتخاب نماینده حقوقی در دعاوی، مسقط حق این اشخاص در انتخاب وکیل  12البته بر اساس مفاد ماده . داشته باشند

نفر نماینده حقوقی  2نفر وکیل دادگستری و  2ری نیست، نتیجتاً بایستی چنین گفت که این اشخاص نهایتاً می توانند دادگست

 .داشته باشند

قانون فوق الذکر، می توانند در دیوان عدالت اداری از ( 3)ا، مشاوران موضوع ماده .ع.د.ق 33به موجب تبصره ماده  :نکته

 .نمایندگی نمایند 3اده طرف نهادهای اشاره شده در م
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 : وکالت در دیوان عدالت اداری( 8

  :وکالت در دیوان عدالت اداری در دو حالت ممکن استقانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  4مستفاد از ماده 

به موجب وکالت در صورتی که وکیل دارای پروانه وکالت دادگستری باشد می تواند : داشتن پروانه وکالت دادگستری( الف

 .نامه عادی یا رسمی در دیوان عدالت اداری وکالت نماید

در صورتی که شخص نماینده وکیل دادگستری نباشد، برای وکالت در دیوان عدالت اداری بایستی : وکالت نامه رسمی( ب

 .وکالت نامه رسمی ارائه نماید

دفتر  به وسیله موکل بایدامضاء یا اثرانگشت وکالت نامه عادی انتخاب شده باشد،  در صورتی که وکیل دادگستری به موجب

شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتراسناد رسمی یاشورای محلی یا یکی ازادارات دولتی یانهادهای انقالبی ودر مورد 

نتیجه اینکه  (ا.ع.د.د.آ.ق 4بند ب ماده ).گواهی شود افراد مقیم خارج ازکشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسالمی ایران

چنانچه وکالتنامه درخارج ازکشور تنظیم شده باشد،امضاء یااثر .خود وکیل نمی تواند وکالت نامه موکل خود را تصدیق نماید

تصریح به نکته اخر اینکه در وکالتنامه بایستی  (ا.ع.د.د.آ.ق 4بند پ ماده ).انگشت موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد

 (ا.ع.د.د.آ.ق 4بند آخر ماده .)انجام شودوکالت دردیوان یامراجع قضایی 

 :وکالت در امور حسبی (9

بلکه . قانون امور حسبی، برای وکالت در امور حسبی نه پروانه دادگستری الزم است و نه وکالت نامه رسمی 33به موجب ماده  

 .وکالت نامه عادی این امر میسور است به موجب
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 :امه دعوا، جریان دادرسیاق ( فصل چهارم

ذینفع بودن، داشتن سمت، مشروع بودن دعوا و : که برای اقامه هر دعوا برخی از شرایط ماهوی از جمله در فصل اول خواندیم

عالوه بر این شرایط، یک سری شرایط شکلی برای اقامه هر دعوا در دادگاه های دادگستری وجود دارد و . منجز بودن الزم است

 شروع رسيدگی در دادگاه مستلزم تقدیمم .د.آ.ق 84بر اساس ماده . ن ها می باشدآه رعایت خواهان برای احقاق حق، ناگزیر ب

 .باشد می «دادخواست»

 :دادخواست و مقایسه با اصطالح های مشابه( 1

 معنای اخص. 2معنای اعم . 1 :واجد معناست دادخواست :دادخواست(1-1

است و به معنای عدالت طلبيدن و دادخواهی کردن است و  «دادخواستن»دادخواست در معنای اعم و لغت مصدر مرکب 

 .برگرفته شده است 2 ادهو از م در این معنا استفاده شده است 84 ادهدادخواست در م

دادخواست به دفتر دادگاه . باشد مي مستلزم تقديم دادخواستشروع رسيدگي در دادگاه  »:قانون آیين دادرسی مدنی مقرر ميدارد 84ماده 

 «.گردد دفتر شعبه اول تسليم مي است به در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد صالح و

 95و  95دادخواست در معنای اخص سندی است که حاوی دادخواست به مفهوم اعم است و دادخواست در این معنی در مواد 

  .آمده است 95و 

نيز وجود دارد که « درخواست»یين دادرسی مدنی، عالوه بر دادخواست اصطالحی دیگر با عنوان آدر قانون  :درخواست( 2-1

 :واست دو معنای اعم و اخص دارددرخ. بایستی مورد مطالعه قرار گيرد

و  در دادگاه از پيش مطرح بوده یا امری دعوا ی به کار رفته است کهدر معنای اعم درخواست در تمامی موارد :در معنای اعم

گيرد  عملی که دادگاه در پی درخواست از این مفهوم می .باشد رخواست اصحاب دعوا در خصوصی موضوعات مربوطه مید

دقت شود ارائه درخواست در معنای اعم تنها در صورتی ممکن است که دعوایی در حين . باشد عمل سادۀ قضایی یا قرار می

 (128و  205و  248مواد ) .به طور شفاهی و یا کتبی مطرح شوددرخواست در معنای اعم می تواند . رسيدگی باشد

رای به  بنابراین در طلب ؛کند درخواست در مفهوم اخص اقدامی است که دادگاه را مکلف به رسيدگی می :در معنای اخص

معنی استفاده  در همين 510و  104باشد؛ درخواست تامين خواسته و دستور موقت به ترتيب موضوع مواد مفهوم دقيق واژه می

تواند بيش از  نمی «ای ابطالل داورکم رصدور ح»باید توجه داشت که رای مورد انتظار درخواست کننده جزء در مورد . شده اند

 (852یا  850 وادم)قرار باشد 

 درخواست در مفهوم اخص اگر قبل از تقدیم دادخواست دعوای اصلی ارائه شود حتماً باید در روی برگه چاپی :نکته

 .درخواست صدور قرار تامين خواسته یا دستور موقت: مثال .مخصوصی نوشته شود
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  :شرایط دادخواست (2

 «91-35 مواد»

 :به بعد قانون آیين دادرسی مدنی شرایط دادخواست به سه دسته کلی تقسيم می شود 84با توجه به مواد 

 :شرایطی که در قانون ضمانت اجرایی ندارد (1-2

 .و امضای دادخواست نگارش دادخواست به زبان پارسیتنظيم بر روی فرم یا برگ چاپی مخصوص، این شرایط عبارتند از 

عدم وجود ضمانت اجرایی برای شرایط دسته اول بدین معنی است که اگر هر یک از این شرایط در دادخواست وجود نداشته 

ولی اگر به هر  .است و ثبت آن در دفتر دادگاه تخلف اداری محسوب شود اصوالً دادخواست محسوب نمی ، برگ تقدیمیباشد

صادر کند و خواهان را دعوت کند تا  «اظهار استحضاری »دفتر دادگاه باید یک در واقع،.علتی ثبت شد باید به آن ترتيب اثر داد

 .دادخواست خود را تحویل گرفته و دادخواست کاملی را تقدیم دادگاه نماید

 اخطار استحضاری چيست؟  :پرسش

اخطار استحضاری در عرف دادگاه ها به اخطاری گفته می شود که به موجب آن امری، تنها برای آگاهی ، به مخاطب » :پاسخ

 «.اعالم و یا انجام اقدامی، بی آنکه مهلت یا ضمانت اجرایی تعيين شود از وی خواسته می شود

  کرده و دادخواست جدید تقدیم نمایداگر بعد از اخطار استحضاری خواهان رجوع: 

خود را از زمان اگر دادخواست قبلی روی فرم چاپی مخصوص نبوده یا به زبان فارسی نباشد دادخواست جدید آثار  -الف

 .تقدیم دادخواست جدید خواهد داشت

اضر شده و دادخواست را اگر دادخواست قبلی امضا نداشته باشد و خواهان بعد از اخطار استحضاری در دفتر دادگاه ح -ب

الً دادخواست جدیدی تقدیم وچون اص. امضا کند، آثار دادخواست از زمان تقدیم اوليه آن ایجاد خواهد شد نه از زمان امضای آن

 .بلکه به دادخواست تقدیمی اعتبار بخشيده شده است .نشده است

 :باشد اش قرار رد فوری دادخواست می شرایطی که ضمانت اجرایی (2-2

 : اگر نام و مشخصات خواهان در دادخواست نباشد

 (دم.آ.ق 93ماده : )قرار رد فوری دادخواست از دفتر دادگاه صادر می شود :در مرحله بدوی 

 اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز . گردد دريافت نموده رد مي موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را به » :در مرحله تجدیدنظر

 (م.د.آ.ق 588ماده )خواهد بودقابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، (دادگاه بدوي)تاريخ الصاق به ديوار دادگاهاز 
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 واست به آنجا دادگاهي كه دادخ موجب قرار ه خواهي ب ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام مي دادخواست بالاثر» :در مرحله فرجام خواهی

. باشد عالي كشور مي ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان الصاق به ظرف بيست روز از تاريخقرار يادشده  .دشو داده شده، رد مي

 (م.د.آ.ق548ماده )«.رأي ديوان قطعي است

 تفاوت های بين قرار های فوق الذکر: 

تجدید نظر و فرجام خواهی قابل قرار صادره در مرحله بدوی غير قابل اعتراض است، در حاليکه قرارهای صادره در مرحله .1

 (روز 20: روز فرجام خواهی 10:تجدید نظر.)اعتراضند

 .قرار صادره در مرحله بدوی به دیوار دادگاه الصاق نمی شود ولی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام الصاق می شود.2

 :نکات

 بایستی نام و مشخصات همۀ  براساس مقررات می ،ها گروهی از اشخاص باشند گر چه جمعيتی را تشکيل دهند اگر خواهان

يد شود و اگر همۀ اینها یک شخص حقوقی را تشکيل دهند در دادخواست اسم شخص حقوقی نوشته قآنها باید در دادخواست 

 .کند شود و یک نفر نماینده از طرف او اقامۀ دعوا می می

 نام مدیر عامل شرکت در ادامۀ  92 ادهوشته شود ولی طبق ماگر خواهان یک شرکت باشد باید در ستون خواهان نام شرکت ن

 (م.د.آ.ق 92 ادهم) .ح شودیشرکت باید تصر

 نام و مشخصات خود محجور باید در ستون خواهان نوشته شود و نام و مشخصات  ،اگر خواهان مجنون سفيه و صغيه باشد

 (92 ادهمطبق ) .ولی قهری یا قيم باید در ادامۀ مشخصات محجور تصریح شود

درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا  »:قانون آیين دارسی مدنی مقرر می دارد 92در این باره ماده 

 «شود مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح

اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه  »:همان قانون نيز مقرر ميدارد 95ماده 

 «گردد پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي است، به دهنده مُثبِت سِمَت دادخواست

قرار باشد و اگر وکيل هم سمتش در دادخواست مشخص نباشد  قرار توقيف دادخواست می 95طبق م  92ضمانت اجرای م 

 .شود توقيف دادخواست صادر می

 :باشد شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف دادخواست می (3-2

 در مرحله بدوی:  

 بر طبق  و ضمانت اجرای آن. در دادخواست  باید وجود داشته باشد 91م  3و  9و  8و  5و  2بند شرایطی که به موجب   -الف

 «توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است »قانون آیين دادرسی مدنی  95و  98مواد 
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 :خواهان باید موارد ذیل را در دادخواست قيد کند 91ماده  3تا  2در واقع به موجب بندهای 

 نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده-

 .که تعيين بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد تعيين خواسته و بهای آن مگر آن -

 .طوری که مقصود واضح و روشن باشد داند به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می تعهدات و جهاتی که به -

 .آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد -

ب و ترتي ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطالع مطلعين و غيره، ادله مثبته به -

طور صحيح معين  شود و اگر دليل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به می واضح نوشته

 .کند

همچنين در صورتی که به دادخواست و پيوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده  -ب

 (95ماده  1بند .)باشد

 م.د.آ.ق 30و  95،94،95انت اجرای مواد ضم -ج

 توسط مدیر دفتر دادگاه صادر  589قرار توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص برابر با مواد  :در مرحله تجدیدنظر

 .کننده رای

 دادگاه صادر توسط مدیر دفتر  545قرار توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص برابر با مواد  :در مرحله فرجام خواهی

 .کننده رای

 :بررسی تفصیلی موارد توقیف دادخواست( 3

الزم است که موارد توقيف دادخواست . ميگردید مطالعه نمودیم 91موارد رد فوری دادخواست را که محدود به یک بند ار ماده 

: مبحث را به سه دسته مجزا با عناوینبنابراین این . و نکات و قواعد مهم ناظر بر آن به طور تفصيلی مورد بررسی قرار گيرد

بررسی دیگر موارد توقيف دادخواست، تقسيم بندی می ( بررسی هزینه دادرسی ج( ب 91ماده  3-2بررسی بندهای ( الف

 .نمایيم

 :نام و مشخصات و اقامتگاه خوانده( 1-1-3

 (91ماده  2بند )

 آنها در دادخواست نوشته باشد همانند خواهانچنانچه خواندگان متعدد و محصور باشند باید نام همۀ . 1

ی محل در قسمت مربوط دادخواست به خوانده نوشته لچنانچه خواندگان غيرمحصور باشند باید افزون بر اینکه اصطالح اها. 2

 (م.د.آ.ق 58م )داند در دادخواست باید تصریح شود  باشند نام یک یا چند شخص که خواهان آنها را با معارض در خود می
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اگر خوانده مجنون سفيه یا صغير باشد نام و مشخصات خود محجور باید در دادخواست در ستون خوانده ذکر گردیده و در . 5

 .ادامۀ آن نام ولی قهری یا قيم باید تصریح گردد

وانده باید درج شود به نام مدیر تصفيه یا ادارۀ تصفيه به عنوان خوانده در ستون مربوط به خ ،شکسته باشداگر خوانده تاجر ور. 8

 1.شرط اینکه نتيجه دعوا موجب تصرف در امور مالی تاجر شود

اگر خوانده دارای شخصيت حقوقی باشد، مانند شرکت تجاری بایستی عالوه بر نام و مشخصات شرکت، نام و مشخصات .9

 .مدیرعامل شرکت را نيز در دادخواست ذکر نمود

يد شود ضمانت ی بر عليه ایشان است در دادخواست قیستی تمامی افرادی که حق ادعایبا ،اگر دعوا غيرقابل تجزیه باشد. 3

 (، یا تحویل حيوان زنده مانند دعوای مجعوليت )باشد  اجرایی قرار عدم استماع دعوا می

 .دعوا صادر خواهد شد «قرار عدم استماع»اگر خوانده در زمان قدیم دادخواست در قيد حيات نباشد . 5

اقامتگاه خوانده بایستی در دادخواست نوشته شود ولی اگر خواهان از اقامتگاه خوانده آگاه نباشد باید به دفتر دادگاه اطالع . 4

 (55م )دهد تا دادخواست آگهی شود 

تر دادگاه متگاه خوانده در دادخواست الزامی است، اما چنانچه خواهان از آن آگاه نباشد می تواند مراتب را به دفانوشتن اق.5

است  ندر حقيقت، خوانده ممک. خواهان، از طریق روزنامه ابالغ می شودبا هزینه ی م دارد و در این صورت دادخواست اعال

پيش از اقامه دعوا نشانی خود را تغيير دهد، به گونه ای که شناسایی آن برای خواهان ميسر نباشد و حتی ممکن است پيش از 

و ترتيب ابالغ به  ده برای خواهان مجهول باشد؛ قانونگذار این امر را مانع جریان دادرسی ندانستهاقامه دعوا نيز نشانی خوان

 .قانون پيش بينی شده است 55خوانده، در چنين حاالتی در ماده 

ابالغ دادخواست از طریق انتشار آگهی، به علت مجهول المکان بودن خوانده، تنها در مورد اشخاص حقيقی باید رعایت  .10

 2.زیرا اقامتگاه اشخاص حقوقی در هر حال قابل شناسایی است. شود

نزله خواهان قيد ، در ستون خواهان نام شرکت باید به مخواهان دارای شخصيت حقوقی مانند شرکت باشددر صورتی که .11

زیرا، اگر نام مدیر عامل . شود، نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده باشد، نام شرکت باید به منزله خوانده قيد گردد

ولی اگر شرکت طرف دعوا قرار . در دادخواست قيد گردد، با زوال سمت او در شرکت، امکان دعوت وی وجود نخواهد داشت

 5.ر مدیر عامل شرکت، تاثيری در دعوت از شرکت و تنظيم اخطاریه وجود نخواهد داشتگيرد، به فرض تغيي

                                                           
 دام نمایداگر دعوا مربوط به امور غيرمالی تاجر ورشکسته باشد بایستی خود اصالتاً اق  1
 55، ص 2شمس، عبداهلل، پيشين، ج  2
 150، ص2جلد  1541احمدی، نعمت، آیين دادرسی مدنی، انتشارات سایان، تهران، 5
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یعنی همين که خواهان محلی را به عنوان اقامتگاه خوانده  .ادعای خواهان مبنی بر اقامتگاه خوانده حمل بر صحت است :نکته

خوانده محلی نيست که خواهان در دادخواست درج مگر اینکه بعداً ثابت شود اقامتگاه . ن داردآمعرفی نمود، ظهور در صحت 

 1.بایستی قرار توقيف دادخواست صادر شود 52نموده که در این صورت برابرا با ماده 

اشاره « نشانی»به  58سخن از اقامتگاه زده است و ماده  11موضوعی که باید بدان دقت کرد این است که در واقع ماده :نکته

ن نباشد که خوانده اقامتگاهش در ایران هست به عبارتی اگر خواهان مطمئ. د با یکدیگر خلط شونددو اصطالحی که نبای. نموده

عمل  55 ادهطبق م ،اقدام کند ولی اگر اقامتگاه خوانده را شناسایی کرده و فقط نشانی خوانده را نداند 11 ادهیا نه باید براساس م

تگاه در ایران نباشد یا باشد یا اینکه در ایران باشد ولی خواهان عالم بر این امر اقاماعم از این است که واقعاً  11 ادهم .خواهد شد

 .نباشد

زیرا دادگاه در صورتی حکم به پيروزی خواهان خواهد داد که . خوانده دعوا باید دقيقاً در دادخواست مشخص شود:نکته

 .معرفی گردیده است هکه در دادخواست به عنوان خواند ی از خواهان توسط شخصی تضييع و یا انکار گردیدهاحراز نماید حقّ

بنابراین در صورتی که خواهان، در دادخواست اشتباهاً به جای خوانده شخص دیگری را معرفی نماید، دادگاه قرار رد دعوا را به 

وه بر لزوم دقت در تعيين نکته مهم تر اینکه عال .صادر خواهد کرد ،قانون به دليل عدم توجه دعوا 48از ماده  8استناد بند 

خوانده، باید این امر مهم را هم در نظر داشت که خوانده باید شخصی باشد که با توجه به مقررات، تکليف و توان قانونی این 

خریداری نماید ( ب)به موجب قراردادی عادی خودرویی را از ( الف)برای مثال چنانچه  ،ن علتيبه هم. امر را نيز داشته باشد

دادخواست ( ج) هچنانچ. بفروشد( ج)ه با قرارداد عادی به آن را دوبار از اینکه سند رسمی به نام وی تنظيم گردیده باشد،قبل و

را به عنوان خوانده معرفی کند، دادگاه با همان استداللی که گذشت ( الف)را تقدیم دادگاه نماید و « الزام به تنظيم سند رسمی»

بر اساس رابطه حقوقی که بر مبنای عقد بيع به وجود ( الف)در حقيقت راست است که  .بایستی قرار رد دعوا را صادر نماید

تنظيم سند نمی باشد، این شخص تکليف و توان قانونی ( الف)متعهد است، امّا چون خودرو رسماً به نام ( ج)آمده در برابر 

 .ندارد و بنابراین نمی تواند خوانده دعوا قرار گيرد( ج)رسمی را به نام 

 :خواسته و بهای آن( 2-1-3

 «91ماده  5بند »

رد که خوانده را به آن چيزی است که خواهان از دادگاه درخواست دابه معنای هر آن یين دادرسی مدنی خواسته در اصطالح آ

اگر  ؛وع دعوا از لحاظ مالی بودن یا غيرمالی و منقول یا غيرمنقول بودن ارتباط نزدیکی وجود داردن خواسته و.محکوم کند

استه مال منقول باشد دعوا منقول و باشد و اگر خو دعوا هم مالی و اگر خواسته غيرمالی دعوا هم غيرمالی می ،خواسته مالی باشد

                                                           
 2،82شمس، عبداهلل، پيشين،ج 1
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تعيين صالحيت مرجع رسيدگی کننده هم همچنين نوع خواسته دعوا در . باشد رمنقول دعوا هم غيرمنقول میاگر خواسته غي

 .موثر است

دادگاه مکلف است به همۀ خواسته خواهان رسيدگی کند و نسبت به آن اثباتاً یا نفياً اتخاذ  ،با تعيين خواسته در دادخواست

 .تصميم نماید و اال مستنکف از احقاق حق شناخته خواهد شد

 :ویژگیهای خواسته( 1-2-1-3

ولی . شرط فقط منجز بودن خواسته به نوعی در قانون آمده است 5از این . معين باشد -5معلوم-2منجز-1:خواسته خواهان باید

معلوم بودن خواسته بدین معنی . کسی شک ندارد که خواسته ای که در دادخواست ذکر می گردد بایستی معلوم و معين هم باشد

البته این موضوع در آیين دادرسی مدنی، با سختگيری های معمول در . د معلوم شودخواسته بایاست که جنس، کميت و کيفيت 

زیرا معلوم بودن خواسته بيشتر در خواسته های مالی بحث می شود، در خواسته های غير مالی گاهاً . حقوق مدنی مواجه نيست

استه خواهان نباید مردد بين دو خواسته ست که خوامعين بودن خواسته هم بدین معنی . ن خواسته محل بحث نيستمعلوم بود

برای مثال در صورتی که خواسته خواهان مردد بين فسخ قرارداد یا الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد باشد، این . باشد

ت ناشی از قصد فسخ قرارداد را دارد یا قصد الزام متعهد عليه به انجام تعهدازیرا معلوم نيست که خواهان . خواسته مردد است

ضوعی را از دادگاه منجز بودن خواسته ارتباط مستقيمی با منجز بودن دعوا دارد؛ در واقع خواهان باید به طور قاطع مو .قرارداد

مکرراً متذکر می شویم که . واند خوسته ای را مطرح نماید که خود در حقانيت خود قاطعيت نداردو نمی ت درخواست نماید

زیرا مورد اخير قابل مطالبه است و ممکن است به صورت  .با خواسته ناشی از عقد معلق یکی پنداشتخواسته معلق را نباید 

 .منجز از دادگاه مطالبه شود

 : بهای خواسته( 2-2-1-3

تعيين بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص نمودن ارزش . خواست مشخص نمایدخواهان باید بهای خواسته خود را در داد

تقویم و تعيين القاعده  علی ،نتيجه اگر خواسته وجه رایج باشد در.باشد آن به ریال یا همان وجه رایج کشور میتقویم  ریالی یا

 .شود بهای  خواسته موضوعاً منتفی می
1 

 :روش تعیین بهای خواسته( 3-2-1-3

روش تعيين بهای خواسته . قرار داده استواهان در دادخواست م بهای خواسته همان مبلغی است که خ.د.آ.ق 32به استناد ماده 

 .قانون به طور تفصيل آمده است 32در ماده 

 

                                                           
 83،ص2شمس، عبداهلل، پيشين،ج  1
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 :آثار تعیین بهای خواسته( 4-2-1-3

 :جهت مهم و تاثير گذار است 2از  بر اساس قانون آیين دادرسی مدنیتقویم خواسته 

 از بابت هزینه دادرسی.1

 اساس تقویم خواستهبررسی امکان تجدیدنظر خواهی از حکم صادره بر . 2

هزینه ی هر دادرسی در دعاوی مدنی مالی بر اساس تقویم خواسته صورت می . برای هر دادرسی باید هزینه ای پرداخت نمود

از سوی دیگر برای اینکه بدانيم حکم صادره در دعوا قابليت . بررسی خواهد شد این قاعده استثنایی هم دارد که بعداً. گيرد

ميليون ریال تقویم شده  5بدین نحو که اگر خواسته به باالی  ؛دارد یا خير باید به بهای خواسته دقت کنيم ظر خواهی رانتجدید

ميليون ریال باشد، نتيجه ميگيریم که حکم صادره در این دعوا قابل تجدید نظر  5باشد یا اینکه خود خواسته وجه نقد باالی 

 (م.د.آ.ق 551بند الف ماده )خواهی است

یعنی اینکه هر خواسته ای را به هر قيمتی که خواست . یستی دقت کرد که خواهان در تقویم خواسته آزادی کامل داردبا :نکته

حتی اگر قيمت واقعی خواسته بسيار کمتر یا زیادتر از . وجود ندارد اومی تواند تقویم نماید و هيچ محدودیتی در این باره برای 

وا پيروز شد در هر حال خواسته اصلی یا حسب مورد قيمت واقعی خواسته به او ولی اگر در دع. قيمت تقویم شده باشد

 :مثال زیر را در نظر بگيرید. پرداخت می شود

 290اقامه ميکند و خواسته دعوا را به  «عليپور»دعوایی را با خواسته الزام به تحویل یک عدد اتومبيل بر عليه آقای  «ایمانی»آقای 

هزار تومان انجام  290در این دعوا قابليت شکایت از حکم صادره و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس . هزار تومان تقویم ميکند

ف شدن حکم به تحویل عين خواسته و در صورت تل دادگاه نهایتاً ،ولی اگر در این دعوا آقای ایمانی پيروز شود. خواهد گرفت

 .حکم به پرداخت قيمت واقعی اتومبيل بر عليه آقای عليپور خواهد داد ،آن و قيمی بودن خواسته

تقویم  نتيجتاً ،منتفی است باشد چون مشخص کردن قيمت آن موضوعاً( ریال)چنان که ذکر گردید اگر خواسته وجه رایج داخلی

ته وجه رایج باشد تقویم نخواهد شد و قابليت شکایت از رای صادره منتفی است و به عبارتی دقيق تر اگر خواس آن نيز موضوعاً

 .و هزینه دادرسی آن بر اساس خود خواسته محاسبه و پرداخت خواهد شد

قسمت در در صورتيکه خواسته نوشته شده  ؛چنانچه خواهان کالً یا جزئاً خواسته را در جای دیگر دادخواست بنویسد  :نکته

تعارض داشته باشد، مدیر دفتر ( برای مثال شرح دادخواست)ستون خواسته با خواسته نوشته شده در جای دیگر مخصوص

 تا خواهان خواسته را دقيقاً ،را صادر نموده و برای خواهان اخطار رفع نقض ارسال نمایددادگاه باید قرار توقيف دادخواست 

دادگاه باید قبل از ورود به ماهيت دعوا از خواهان توضيح  ،ص شودو اگر این موضوع در جلسه دادرسی مشخ مشخص نماید

 .بخواهد
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مچنان ذکر گردید که هبهایی که خواهان در دادخواست تقویم می نماید تعيين می شود،  قبالً گفتيم که هزینه دادرسی بر اساس

اگر  .وضوعشان اموال غيرمنقول استاستثنای این قاعده در مورد خواسته هایی است که م. این قاعد دارای یک استثناست

وصول برخی درآمدهای  قانون 5 ادهاز م 12استناد بند به خواسته مال غير منقول یا دعاوی مربوط به اموال غير منقول باشد، 

خواهی و فرجام همان است که تجدید ید از اعيان غيرمنقول بهای خواسته از نظر امکان   در دعاوی منقول و خلع، دولت 

( توسط کارشناس)باید مطابق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه هزینه دادرسی خواهان در دادخواست تقدیم کرده ولی از نظر 

 .تقدیم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت خواهد شد

هوری اسالمی ایران، توسط کارشناس در صورتی که خواسته وجه خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جم

در این نوع خواسته ها نيز امکان تجدید نظر خواهی از رای  صادره و همچنين محاسبه هزینه دادرسی بر . انجام خواهد گرفت

 .انجام خواهد گرفت( بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی)اساس خواسته تقویم شده توسط کارشناس 

را برای تعيين بهای خواسته و قابليت آن شود که ارزیابی  محسوب می «عين معين» ی مدنیآیين دادرسپول خارجی در   :نکته

نرخ عادله روز عبارت . خواهد بود نرخ عادله روزجرای حکم به زیابی آن برای یا در زمان وصول او ار نرخ رسمیشکایت به 

 م.د.آ.ق 922خسارات تاخير تادیه موضوع ماده + است از اصل خواسته بر اساس نرخ رسمی

  قابليت شکایت از  -2محاسبه هزینه دادرسی  -1: واجد دو اثر می باشدتقویم خواسته از منظر قانون آیين دادرسی مدنی فقط

ولی اگر قانون شورای حل اختالف را هم در نظر بگيریم، می توان اثر سومی هم برای تعيين بهای . رای صادره از مرحله بدوی

 90ی آن تا سقف قانون شوراهای حل اختالف، در صورتی که خواسته یا بها 11از ماده  1به استناد بند  .خواسته در نظر گرفت

 .ميليون ریال است 20البته در روستاها این حد نصاب . رسيدگی به دعوا در صالحيت شورا خواهد بودميليون ریال باشد، 

 -5تعيين قابليت شکایت از رای -2هزینه دادرسی -1: اثر است 5ای بنابراین می توان چنين نظر داد که تعيين بهای خواسته  دار

 1.تعيين صالحيت مرجع رسيدگی

 :نمودار زیر به بررسی کلی آثار تعيين بهای خواسته در دادخواست می پردازد

 

 «پول خارجی» «وجه رایج داخلی» «خواسته های غير منقول» «خواسته های منقول» آاثر تعیین بهای خواسته

 نرخ بانک مرکزی مبلغ مندرج در دادخواست ارزش معامالتی امالک تقویم خواهان نظر هزینه دادرسیاز 

 نرخ بانک مرکزی مبلغ مندرج در دادخواست تقویم خواهان تقویم خواهان قابليت شکایت از رای

 

                                                           
 .اثر اول را پاسخ داد 2م خواست بایستی فقط .د.آ.قداوطلبان عزیز دقت داشته باشند که اگر طراح سوال آثار تعيين بهای خواسته را از نظر   1
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 :اعتراض به بهای خواسته( 5-2-1-3

چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اختالف مؤثر » :قانون آیين دادرسی مدنی مقرر می دارد 35ماده 

 « .شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از

یعنی قانون گذار  . ط خواهان می باشدهمان اعتراض خوانده به بهای تقویم شده توس ،منظور از ایجاد اختالف در بهای خواسته

ولی در مقابل این حق را برای خوانده قائل شده است که  ،با این که به خواهان در تعين بهای خواسته آزادی کامل داده است

 .بتواند به بهای خواسته اعتراض کند

 : باشد اعتراض به بهای خواسته دارای سه تا شرط می

 .مطرح شودتا اولين جلسه دادرسی باید اعتراض . 1

 (م.د.آ.ق 551ماده)خواهی باشد مان تجدیدنظراعتراض در قابليت شکایت یعنی ه. 2

 .خوانده باید بهای مورد نظر خود را اعالم کند. 5

شرط . ولی شرط سوم را که کامال شرط عقلی است دکتر شمس اضافه نموده است ؛استنتاج می کنيم 35دو شرط اول را از ماده 

نميتوان  اصوالً ،سوم را دکتر شمس بدین خاطر آورده است که به عقيده ایشان اگر خوانده بهای مورد نظر خود را اعالم ننماید

 .ی تاثير دارد یا خيرأتشخيص داد که اعتراض وی در قابليت شکایت از ر

باشد  میوجه نقد داخلی هایی که موضوع آن  در خواستهض به بهای خواسته در اموال غيرپول مصداق دارد و رااعت  :نکته

کامالً عقلی است که  از سویی دیگر شود و دفاع ماهوی محسوب می این موضوع چون ،متصور نيستاعتراض به بهای خواسته 

تد آن به ریال می باشد که این موضوع در پول که خود نماد ارزش و تعيين بهای خواسته به منزله تعيين مقدار ارزش دادو س

 .بهای اموال دیگر است منتفی باشد

 به این دليل که به توسط کارشناس و بر ولی  ؛پس باید نسبت به بهای آن بتوان اعتراض نمود ؛پول خارجی تقویم می شود

 .است، قابل اعتراض نيست اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تقویم شده

مابقی هزینه اصلی نسبت به بهای خواسته ، بعد از اعتراض به بهای خواسته و جلب نظر کارشناس و تعيين بهای اصلی خواسته

 .اخذ خواهد شد ، محاسبه و از خواهانجدید تعيين شده

 ی شود و چنانچه ظرف یک هفته از پرداخت هزینه کارشناس، طبق اصول کلی، بر عهده خوانده است که معترض محسوب م

و با فقد دليل دیگر اعتراض  م کارشناسی از عداد دالیل او خارج می شود.د.آ.ق 295تاریخ ابالغ پرداخت ننماید، بر اساس ماده 

 .او به بهای خواسته بی اثر تلقی می شود
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 قيمت كه صورتي در»... قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 5از ماده  18بر اساس بند  ،نکته آخر در این مبحث اینکه

 هزينه بقيه و شود مي ابطال  و الصاق تمبر ريال( ۰۲۲۲) هزار دو مبلغ ،نباشد مشخص دادخواست تقديم موقع در مالي دعاوي در خواسته

 «.نمايد مشخص حكم صدور از قبل را خواسته قيمت است مكلف دادگاه و شد خواهد دريافت حكم صدور و خواسته تعيين از بعد دادرسي

 

 

 :قبل از ورود به مباحث بعدی الزم است که داوطلبان عزیز چند اصطالح را یاد بگيرند

 مرحله دادرسی -2مقطع دادرسی-1: دو اصطالح در قانون زیاد به چشم می خورد

-1: مراحل دادرسی عبارتند از. گوناگونی است که هر مرحله نيز به مقاطع مختلفی تقسيم می شودهر دادرسی دارای مراحل 

مرحله  -3مرحله اعاده دادرسی  -9مرحله فرجام خواهی -8مرحله تجدیدنظر خواهی -5مرحله واخواهی  -2مرحله بدوی 

 اعتراض ثالث

 :رسی نيز عبارتند ازمقاطع داد. مختلفی باشدهر مرحله نيز می تواند دارای مقاطع 

 .پذیرد از زمان تقدیم دادخواست شروع و با اولين دفاع خوانده در جلسه دادرسی پایان می :مقطع تا اولین جلسه دادرسی. 1

ادامه  صورت جلسه ختم دادرسی جلسه اول امضایاز زمان تقدیم دادخواست شروع و تا  :تا پایان اولین جلسه دادرسی. 2

 (طرفين که امضا نمایند جلسه اول دادرسی نسبت به او پایان یافته استهر یک از ) .دارد

تا درخواست دادگاه از اصحاب دعوا مبنی بر ارائه  شروع شده و از زمان تقدیم دادخواست :تا مقطع ختم مذاکرات طرفین. 3

 .خود ادامه خواهد داشت آخرین دفاعيات

یعنی دادگاه دیگر انجام هيچ اقدامی را الزم نمی بيند . باشد صدور رای می معدزمانی است که پرونده  :تا مقطع پایان دادرسی. 4

 .و آماده است که انشا رای نماید

 :تعهدات و جهات (3-1-3

 «91ماده  8بند »

ف است تعهدات و جهاتی را که به موجب آنها خود را مستحق ميداند در دادخواست ذکر خواهان موظّ 91ماده،  8ند بر اساس ب

این ماده آن است که خواهان باید رابطه حقوقی خود را با خوانده که موجب اختالف شده است، با  8مقصود از بند  .نماید

ابتدا بایستی معنی جهت را دانست و در وهله دوم  .عبارت های خالصه و مفيد توضيح داده و منشا حق خود را توضيح بدهد

 .داد فاوت آن را با سبب مورد بررسی قرارتباید 

:اصطالح چند  
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سبب رابطه استيجاری برای مثال . آن خود را مستحق می داند موجبن عمل یا واقعه حقوقی است که خواهان خود را به آسبب 

یا زمانی که شخصی به اموال شخص دیگر صدمه . بين موجر و مستاجر، عقد اجاره ای است که داخل در اعمال حقوقی است

اتالف  ،سببی که شخص زیان دیده به موجب خود را مستحق دریافت غرامت می داندنها را تخریب می نماید؛ وارد آورده و آ

  .است که داخل در وقایع حقوقی می شود

اید و دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور من تکافی است که مدعی امور موضوعی را ادعا و اثبادر حقوق ایران :نکته

چنانچه رابطه حقوقی در دادخواست توصيف . الزم را بر آن مترتب خواهد نمود توصيف و آثار قانونیموضوعی اثبات شده را 

 .شده باشد منحصراً خواهان، و تا پایان اولين جلسه دادرسی می تواند آن را تغيير دهد

 :در زیر اسباب مختلفی را که در یک دادرسی ممکن است وجود داشته باشد با توجه به منشا آنان دسته بندی نموده ایم

 

 اراده است 2عمل حقوقی اعتباری که حداقل نيازمند : عقد            

 اعمال حقوقی  

 .عمل حقوقی اعتباری که با یک اراده کارساز است: ایقاع      

 

      سبب

 اتالف    

 تسبيب    

 غصب  وقایع حقوقی  

 استيفا       

 اداره فضولی    

 ایفای ناروا     

 

ولی نيازی به  ،موضوعی خواسته خود را دادخواست ذکر و در ماهيت دعوا نيز آنها را اثبات نمایدخواهان مکلف است جهات 

، ذکر جهات حکمی ولی وکالی با تجربه بعضاً. ا نيز بالاشکال استالبته آوردن آنه. آوردن جهات حکمی در دادخواست نيست

 .مسير صحيح استدالل و استناد قرار می دهندرا دستاویزه ای برای گمراه ساختن دادرس و خارج نمودن وی از 
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مورد مطالعه قرار جهات در مرحلۀ اثبات ولی سبب در مرحلۀ ثبوت بایستی چنين گفت که  ،در تفاوت بين جهت و سبب

 ولی. به عبارتی سبب یک معامله اتومبيل عقد بيع است که به توسط ایجاب و قبول تشکيل و ماهيت اعتباری یافته است .ميگيرند

در حقيقت در فرض اختالف بایع و مشتری  .بلکه بحت از جهت است ،برای اثبات انجام این معامله دیگر بحث از سبب نيست

« جهت معامله»بایستی عقد بيع را ثابت نماید که اینبار عقد بيع  ،برای اینکه مالک مبيع شود (خواهان)بر سر انعقاد عقد، مشتری

بایستی این مطلب را فراموش نکرد که در  .است« جهت»بود حال در مرحله اثبات « سبب» یعنی بيع که در مرحله ثبوت است؛

ایران، ترجمه  علت این تشابه در مفهوم در حقوق .اصطالح سبب در همان مفهوم جهت به کاربرده شده استحقوق ایران، 

در فرانسه خواهان مکلف است هر دوی . داردفرق  «جهت» با «سبب»در حقوق فرانسه  زیرا ناشيانه از قانون مدنی فرانسه است

 . آنها را ثابت نماید

 

 :ه خواهان از دادگاه درخواست داردآنچ(4-1-3

 «91ماده  9بند »

در . م خواهان را مکلف کرده است که هر آنچه را که از دادگاه درخواست دارد در دادخواست ذکر نماید.د.آ.ق 91ده ما 9بند 

که چون خواسته اصلی دعوا قبال ذکر گردیده بود و ستون آن نيز در دادخواست مشخص و معين  مورد این بند گفته شده است

درخواست تامين : مانند( 1با خواسته فرعی اشتباه نشود) این بند اختصاص به درخواست های فرعی خواهان نتيجتاً .می باشد

 ...خواسته، درخواست صدور دستور موقت و 

هان را اتوان خو های فرعی خواهان شرح دادخواست است و با توجه به این امر که نمی ن درخواستبا توجه به اینکه جای نوشت

 2. را از موارد توقيف دادخواست کرد توان ننوشتن این بند اصوالً نمی ،به مطالبه تمامی حقوق خود نمود وادار

 :ذکر ادله و وسائل اثبات دعوا( 5-1-3

 (91ماده  3بند )

. رات قضایی و قانونیاقرار، سند، گواه، سوگند، اما: همان هایی هستند که در قانون مدنی شمارش گردیده اندادله اثبات دعوا 

ذکر این نکته کافی است که  در اینجا فقط. ورود به مباحث تفصيلی ادله اثبات دعوا از مباحث این بخش محسوب نمی شود

و استناد به هيچ . بنابراین احتمال دارد خواهان هيچ ادله را ارائه ندهد  .فرض دادخواست بدون پيوست و بدون ادله منتفی نيست

                                                           
 .به خواسته های فرعی خواهان در اصطالح متفرعات دعوا نيز گفته می شود 1

 .در دادخواست از موارد توقيف دادخواست قرار دهند 9داوطلبان دقت داشته باشند در سواالت کنکور، عدم اندراج مصادیق بند    7         
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محدود به پس این بند را بایستی  1.مجاب نمودن خواهان به ارائه ادله اصولی و منطقی نيستبا این وجود . الزم نداندسندی را 

 2.رک یا مشخصات دليل مذبور را ارائه دهدمواردی دانست که خواهان به دليلی استناد کرده باشد که در این صورت باید مد

یا اگر به گواهی گواه . کندباید رونوشت آن را ضميمه دادخواست  نماید،برای مثال در صورتی که خواهان به سندی استناد 

متوسل شده باشد، در این صورت باید نام و مشخصات و اقامتگاه گواهان را برای احضار به دادگاه و ادای گواهی در 

در مورد این بند نيز باید گفت که چون ستون مخصوصی برای درج این موارد در دادخواست وجود  .خواست درج نمایدداد

و از آن جایی که مدیر دفتر دادگاه تکليفی در  ندارد و خواهان باید این موضوعات را در بخش شرح دادخواست تشریح دهد

ولی در قانون . هم فاقد ضمانت اجرایی عملی است 91عمالً این بند از ماده  ،شرح دادخواست ندارد، نتيجتاًبررسی بخش ستون 

 .، قرار توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است91در هر حال ضمانت اجرای این بند از ماده 

رائه نماید که قدرت و بنابراین مدعی در چنين مواردی باید دليلی ا برخی ادعاها منحصراً با دليل خاصی قابل اثبات است  :نکته

چنانچه دعوای خواهان خلع ید از اموال غيرمنقولی می باشد که جریان  ،برای مثال. اثباتی الزم را به موجب قانون داشته باشد

مورد اشاره را بنماید و آن را ثبتی آن خاتمه یافته است نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی، از جمله باید ادعای مالکيت ملک 

درصورتی  ،بنابراین. بات نماید، باید منحصراً به سند رسمی مالکيت ملک استناد کند که بنام او صادر و یا انتقال یافته استنيز اث

خلع ید از اموال غير منقول باشد، چون باید در دادخواست حتماً باید سند مالکيت را ارئه  ،که خواسته خواهان در دادخواست

 .متحقق گردیده است 91ماده  9دهد، بنابراین مصداقی از بند 

 خواست، قابل قبول است یا خير؟پذیرش ادله پس از تقدیم دادآیا  :پرسش

نظریه دکتر ولی طبق . یرش ادله بعد از تقدیم دادخواست مجاز نيستبر اساس نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضایيه پذ :پاسخ

پذیرش ادلّه بعد از تقدیم دادخواست تحت شرایطی قابل قبول  م. د. آ. ق 155اده ا و م. ع. د. ت. ل 24 ادهشمس با توجه به م

 5 .است

 هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق رونوشتتوانند مطابقت  وكالي اصحاب دعوا نيز مي» : م.د.آ.ق 95طبق ماده  :نکته

در مورد این بند گفته شده است که وکالی اصحاب دعوا فقط می توانند اوراق و  « .تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند 

دادگستری اگر خود در دعوایی  از سویی دیگر گفته شده است که وکال. اسناد موکل های خود را در دعوای مربوطه گواهی کنند

 .اصيل باشند، نمی توانند رونوشت اسناد تقدیمی خود را گواهی نمایند

                                                           
 85، ص2، پيشين، جشمس، عبداهلل 1
 91زراعت، عباس، پيشين، ذیل ماده  2
 89، ص 2شمس،عبدذاهلل، منبع پيشين، ج: برای تفصيل بيشتر رجوع کنيد 5
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 :یهزینـــه دادرســــ (2-3.

 «95ماده 1بند »

در قانون آیين دادرسی مدنی ماده ای که این تکليف را . هر دادرسی دارای هزینه ای است که باید از سوی خواهان پرداخت شود

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی را پيش بينی نموده  95ماده  1ولی در بند . وجود ندارد ،پيش بينی نماید صراحتاً

هزینه دادرسی به  .شود که در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی قرار توقيف دادخواست صادر می 95 ادهم 1بند بر طبق .است

 :معنای اعم و اخص می باشد 2قانون آیين دادرسی مدنی و سایر قوانين مرتبط دارای 

 

 ...و بدوی، واخواهی: هزینه دادرسی مراحل شش گانه هر دادرسی اعم از :معنای اخص.1      

 : معانی هزینه دادرسی

هزینه مطابقت برگها با اصل، هزینه ، دادخواستم شامل بهای برگ دادخواست، هزینه دادرسی تقدی:معنای اعم.2 

 دادرسی به معنای اخص

 

 :هزینه دادرسی در معنای اخص( 1-2-3

درصد بهای خواسته بيشتر از ده  9/1تا مبلغ ده ميليون ریال  :بدوی( الف: شود در دعاوی مالی به سه قسمت کلی تقسيم می -1 

فرجام خواهی، اعاده دادرسی و ( ج. مرحله بدوی محکوم به% 5 :تجدیدنظر واخواهی و( ب .درصد بهای خواسته 2ميليون ریال 

 محکوم % 8ميليون  1بيش از  -محکوم به% 5ميليون تومان  1تا : اعتراض ثالث

 پنجاه هزار ریال :دعاوی غیرمالی -2

الوکاله را بعنوان ماليات به  از حق% 9وکال مکلفند  1544مصوب   ق ماليتهای مستقيم 155براساس م  :هزینه مالیاتی وکال-5

 نامه ابطالل کنند صورت تمبر روی وکالت

  تمبر مالياتی به توسط وکيل دادگستریضمانت اجرای عدم ابطالل: 

 :نظر وجود دارد 5در این باره 

 1.باید صادر شودطبق نظر دکتر شمس قرار توقيف دادخواست (1

برای وکيل  این امر ولی ؛است ماید دادخواست کاملناگر وکيل هزینه ماليات خود را پرداخت ن است، مقابل گفته شده در(2

 .شود تخلف انتظامی محسوب می

                                                           
 25،ص2شمس،عبداهلل، جزوه آیين دادرسی مدنی  1



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                            داردسی جریان دعوا، ااقهم                                                                                                                                                                         آنیی داردسی مدنی   
 

67 
 

قانون ماليات های مستقيم ارجاع داده است، در  105مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضایيه که پاسخ مساله را به تبصره ماده (5

، اخطار رفع نقص الزم نيست و در صورتی که دعوا را وکيل اقامه نموده باشد بایستی است مورد وکيلی که تمبر باطل نکرده

 1.مستقيماً قرار رد دادخواست صادر شود

 2:حل اختالف یهزینه دادرسی در شورا(  2-2-3

 هزار ریال است 59هزار ریال و غيرمالی  90در شورای حل اختالف هزینه دادرسی دعاوی مالی 

 :معافیت دولت از هزینه دادرسی رسیبر(  3-2-3

ه اختالف شد. جدید چنين چيزی وجود ندارد ولی در قانون  .بودقدیم از پرداخت هزینه دادرسی معاف  انوندولت براساس ق 

نزله به م در قانون جدید آیين دادرسی مدنی، که آیا حذف گردیدن ماده مربوط به معافيت دولت از پرداخت هزینه دادرسی است

 عدم معافيت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در قانون جدید است یا خير؟ ی

ولی برخی از .دادرسی نموده است  که دولت را مکلف به پرداخت هزینهصادر شد   24/1/1540 392رای وحدت رویه شماره 

بنابراین  ،ابق نخواهد بودو چون عام الحق ناسخ خاص س. ازمانها وجود دارند که به موجب قانون خاصی معافندارگانها و س

 :این ارگان ها عبارتند از. معافيت ارگان های خاص به موجب قوانين خاص همچنان اعتبار قانونی خود را دارد

 .سازمان حج و اوقاف و امور خيریه. 8خمينی  کميته امداد امام. 5بنياد شهيد . 2بنياد مستضعفان و جانبازان . 1

کنند ولی اگر این نهادها و ارگانها در دعوا  ت است که هزینه دادرسی پرداخت نمیی گفت که درسدر مورد این ارگانها هم بایست

 (ا. ع. د. ق 1م )پيروز شوند هزینه دادرسی از طرف مقابل مطالبه خواهد شد 

دارایی یا معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن   :بررسی معافیت معسر از هزینه دادرسی(4-2-3

 (قانون اعسار 1ماده .)دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نيست

 :تواند از مزاياي زير استفاده نمايد اثبات اعسار، معسر مي پس از»:قانون آیين دادرسی مدنی  915بر اساس ماده 

 .است عوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شدهمعافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد د.1

 «الوكاله حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق .۰

                                                           
 .داوطلبان نظر دکتر شمس را باید مدنظر قرار دهند  7

دعاوی راجع  »:این بند مقرر می دارد. به نظر می رسد دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است 1550سال قانون بودجه  152در حال حاضر با توجه به بند  2

های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون  ویژه در پرونده المال به به حفظ بيت

از محل اعتبارات مصوب آنها  12/10/1588قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب  های وصولی به نمایندگان الوکاله حق%( 90)درصد اجازه پرداخت پنجاه

 و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غيردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است
. 
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برای اثبات اعسار از هزینه  .می تواند از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود ،پس اگر خواهان بتواند اعسار خود را ثابت کند

 .نفر کافی است 2مدنی، شهادت کتبی دادرسی طبق قانون آیين دادرسی 

قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی نيز اگر شخصی در دادرسی محکوم به پرداخت مالی گردد و اعسارش  5بر طبق ماده 

طبق قانون پيش گفته و . ثابت گردد از پرداخت محکوم به، به طور موقت معاف خواهد شد تا تمکن پرداخت آن را پيدا کند

 .نفر شاهد الزم است 8ح برخی از قوانين دادگستری، برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به قانون اصال

 :نکات

 ولی وجوهی را که به عنوان تأمين  ،های دادرسی معافند اگر هم از پرداخت کليه هزینه ،اند که حکم اعسار گرفته اشخاصی

اعم از تأمين خواسته تأمين دعوای واهی، تأمين اتباع  و از پرداخت این وجوه معاف نيستند، پرداخت کنندبایستی  ؛باید بپردازند

متعلق حقوق طرف دیگر دعوا قرار خواهد وجوه زیرا این  .باشند چنين ارگانها نيز معاف نمی بيگانه، موضوع دستور موقت و هم

 .گرفت

 ثبت اسناد به طرفيت متعهد وی اصلی و در مورد ورقه الزم االجرا به طرفيت محکوم له دع ،به مدعوای اعسار در مورد محکو

 (قانون اعسار 2ماده .)له اقامه خواهد شد

 . هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای

 (قانون اعسار 21ماده ).خواهد شد تا دو ماه محکوم محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقيب و به حبس تادیبی

 

 :دیگر موارد صدور قرار توقیف دادرسی (3-3

هم وجود دارد که بایستی در زمان  قواعدیپرداخت هزینه دادرسی،  و همچنين 91ماده  3تا  2به جز موارد مندرج در بندهای 

این موارد همان مواد . تقدیم دادخواست رعایت شوند، در غير اینصورت قرار توقيف دادخواست صادر خواهد شد

قانون آیين دادرسی مدنی می باشد که در صورت عدم رعایت همان طور که ذکر گردید بایستی نسبت به صدور  95،94،95،30

 :موارد فوق یک به یک بررسی می شود .فرستدن اخطار رفع نقص به خواهان اقدام شود قرار توقيف دادخواست و

مکلف است رونوشت یا روگرفت گواهی شده سندی را که مایل است یا  مدعی، 95به موجب ماده   :قانون 55ماده ( 1-3-3

. بنابراین الزم نيست و نباید اصل سند پيوست دادخواست شود. باید تقدیم نماید، تهيه و به پيوست دادخواست تسليم نماید

 .است قانونگذار رونوشت یا روگرفت گواهی شده سند را کافی دانسته

  حقيقت کامل نيست و بنابراین، می توان اخطار  در خواستبه پيوست بوده ولی خوانا نباشد، این داداگر مدارک مطابق قانون

 .رفع نقص را صادر کرد
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  طرف دعوا باشد، نمی تواند تطبيق اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها در صورتی که وکيل دادگستری خود به منزله اصيل

 .گواهی نماید

  قانون نظر به اینکه تصریح  52مذکور در ماده ... اسناد توسط نمایندگان حقوقی وزارت خانه و گواهی تصویر یا رونوشت

 .نشده، قانونی نمی باشد

  صورت  در ن، قرار توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص ووهمان قان 98عدم رعایت مفاد این ماده به موجب ماده

 .عدم رفع نقص، صدور قرار رد دادخواست است

قانون آیين دادرسی مدنی، چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد باید افزون بر  94به موجب ماده  :قانون 55ماده  (2-3-3

صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را . ن نيز پيوست دادخواست شودآگواهی شده، ترجمه ی گواهی شده  رونوشت

همان  98عدم رعایت مفاد این ماده به موجب ماده  .واهند نمودمترجمين رسمی یا مامورین کنسولی، حسب مورد، گواهی خ

، صدور قرار رد در مهلت ده روزهصورت عدم رفع نقصدر ن، قرار توقيف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص ووقان

 .دادخواست است

  صورت  دررفع نقص ون، قرار توقيف دادخواست و صدور اخطار وهمان قان 98عدم رعایت مفاد این ماده به موجب ماده

 .عدم رفع نقص، صدور قرار رد دادخواست است

اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت »:این ماده مقرر ميدارد :قانون 55ماده  (3-3-3

 .حکم ماده کامال واضح و روشن است« .گردد ميپيوست دادخواست تسليم دادگاه  است، به دهنده سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست

 ر مورد آنها فتوکپی شناسنامه خود داده باشد، سند اثبات کننده سمت د( پدر یا جد پدری)که دادخواست را ولی در صورتی

 .مولی عليه آنان است که باید به دادخواست پيوست شود

  و نهایتاً شودامر ن این سمت پيوست دادخواست نشده باشد و دادگاه بدوی متوجه تِثبِاگر مدرک مُم .د.آ.ق 590طبق ماده 

دادگاه تجدیدنظر متوجه عدم  در پی تجدیدنظرخواهی یکی از اصحاب دعوا، و متعاقب آن گرددمنجر به صدور رای  موضوع

قرار رد دعوای  ،مرحله بدوی بدون دادن مهلت برای رفع نقص به خواهان ،سمت در مرحله بدوی شود تِثبِوجود مدرک مُ

به خواهان اعطا  نقص برای رفع ای روزه 10مهلت دیگر موارد نقص دادخواست، ولی در  ؛مرحله بدوی را صادر خواهد کرد

در صورت اتمام مهلت اعطایی و عدم تکميل، قرار رد . تا نسبت به کامل نمودن دادخواست مرحله بدوی اقدام نماید می گردد

 .بدوی صادر خواهد شددعوای مرحله 

  اختالف در این است که آیا مدرک مثبت . م مدرک مثبت سمت نيز باید پيوست دادخواست شود.د.آ.ق 30بر طبق ماده

م را می توان به تمام مراحل دادرسی .د.آ.ق 542یک عدد باید پيوست شود یا اینکه مالک ماده+ سمت نيز به تعداد اصحاب دعوا
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یک عدد + اعتقاد دارند که در تمام مراحل دادرسی مدرک مثبت سمت نيز باید به تعداد اصحاب دعواتسری داد؟ استاد شمس 

م ضميمه کردن یک عدد کافی خواهد .د.آ.ق 542به جز مرحله فرجام خواهی که به صراحت ماده . پيوست دادخواست گردد

 .بود

، افزون بر یک نسخه، (گان)آن باید به تعداد خوانده به موجب این ماده، دادخواست و پيوست های :قانون 06ماده ( 4-3-3

م پيوست نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت را، به دادخواست فرجامی کافی .د.آ.ق 542گفته شد ماده . تهيه و تقدیم شود

 .ميداند اما نمی توان از مالک این ماده در دادخواست نخستين استفاده کرد

ار توقيف دادخواست صادر شد خواهان برای به جریان انداختن دادرسی و یا جبران نواقص پيشين حال ببينيم بعد از اینکه قر   

 :چه اقداماتی را باید انجام دهد و قانون گذار چه راه کاری را پيش بينی کرده است

يص دادخواست را به طور كتبي و مفصل نقا دو روزدر موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف »:در این باره مقرر ميدارد  98ماده 

چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص . دهد تا نقايص را رفع نمايد به او مهلت مي ده روزمدت  ابالغ به خواهان اطالع داده و از تاريخ به

اين قرار به خواهان ابالغ مي شود . گردد كند، رد مي او صادر مي دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين موجب قراري كه مدير دادخواست بهننمايد، 

 «.تخصوص قطعي اس رأي دادگاه در اين. همان دادگاه شكايت نمايد تواند ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به و نامبرده مي

پذیر است و نيازی به پرداخت  کند بر روی هر برگ معمولی امکان شکایت از قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر صادر می:نکته

 .مالياتی نداردهزینه دادرسی و تمبری 

 برخی بر این باورند در . در مورد اعمال مقررات مربوط به رفع نقص در زمينه انحصار وراثت اختالف نظر وجود دارد

و در صورت مراجعه ذینفع و کرده صورتی که دادخواست انحصار وراثت ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه باید پرونده را بایگانی 

این دسته از حقوقدانان نظرشان را این گونه توجيه می نمایند که اعمال مقرراتی آیين  .تکميل آن، دوباره آن را به جریان اندازد

 1.و در این موضوع چنين تصریحی وجود ندارد. دادرسی مدنی در امور حسبی منوط به تصریح قانون است

 :زمان تقدیم تا شروع جلسه دادرسیجریان دادخواست از  (4 

پس از اینکه مدیر دفتر شعبه مرجوع اليه دادخواست را کامل تشخيص داد یا در صورت ناقص بودن با صدور اخطار رفع نقص 

دادگاه اگر پرونده را کامل تشخيص دهد آن را با صدور . بعدی، دادخواست کامل گردید، آن را به نظر ریيس دادگاه می رساند

آن را بر روی اخطاریه ( توسط منشی دادگاه)ر تعيين وقت به دفتر دادگاه عودت می دهد تا دفتر دادگاه بعد از تعيين وقت دستو

وقت جلسه باید طوری معين شود که فاصله بين ابالغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه  .نوشته و به اصحاب دعوا ابالغ نماید

                                                           
  95حياتی، علی عباس، پيشين، ذیل ماده  1
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فاصله بين ابالغ وقت و روز  ،که نشانی طرفين دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد درمواردی  1.کمتر از پنج روز نباشد

 .جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود

حاضر ( خواهان یا خوانده)نفع  مگر اینکه ذی ؛نخواهد بود انونیتشکيل دادگاه ق ،های مقرر رعایت نشده باشد چنانچه فاصله

 .شود و اعتراضی به این مورد نداشته باشد و جلسه قانونی محسوب می شده یا الیحه تقدیم نماید

دادگاه دادخواست  ولی حالت دوم این است که مدیر دفتر دادخواست را کامل تشخيص دهد و آن را به نظر دادگاه برساند،

  موارد نقص. دهد اعاده میجهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر  دادگاه در این صورت. تقدیمی را ناقص تشخيص دهد

شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، نواقص اعالم شده را تکميل نماید  طی اخطاریه به خواهان ابالغ می

از تاریخ ابالغ قابل شکایت در  «ده روز»این قرار ظرف . صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد موجب وگرنه دفتر دادگاه به

د در تمامی مواردی که مدیر دفتر اقدام به صدور يدقت داشته باش. است خصوص قطعی باشد، رأی دادگاه دراین همان دادگاه می

و منظور از . نه مدیر دفتر کل ،است «مدیر دفتر شعبه مرجوع اليه»قرار توقيف دادخواست و اخطار رفع نقص می نماید؛ منظور 

زیرا مدیر دفتر کل فقط دادخواست را دریافت و ثبت می کند و شعبه اول دادگاه هم  ؛است «شعبه مرجوع اليه»گاه ، همان ادد

اگر طی یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود  39بر اساس ماده  2.فقط مسئوليت ارجاع آن را بر عهده دارد ونه چيز دیگر

نها وجود آنيازی به تفکيک  ،یا دادگاه بتواند طی یک دادرسی به همه آن رسيدگی کند که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشد

در غير اینصورت باید آنها را ازیکدیگر تفکيک نموده و نسبت به . ندارد و دادگاه می تواند به دعاوی مربوطه یکجا رسيدگی کند

اول بایستی گفت . جداگانه رسيدگی کند ،اشته باشددعاوی که صالحيت ندارد، قرار عدم صالحيت صادر کند و اگر صالحيت د

بر خالف ظاهر ماده از  ثانياً. که دادگاه پس از تفکيک دعاوی هم باید  به صالحيت ذاتی و هم به صالحيت محلی توجه نماید

گی کند و اگر کافی است تا دادگاه بدانها یکجا رسيد ،نظر استاد شمس اگر بين دعاوی مذکور ارتباط کامل وجود داشته باشد

بازهم شرط مذکور حاصل است و دادگاه می  ،ولی دادگاه بتواند بدان ها یکجا رسيدگی کند ،ارتباط کامل وجود نداشته باشد

« منشا واحد»همان « بتواند یکجا رسيدگی کند»منظور قانون گذار از عبارت  ،به نظر ما. تواند دعاوی مربوطه را تفکيک نکند

معلوم نيست اگر در طی یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شده باشد و دادگاه آنها را از یکدیگر   سخن دیگر اینکه،.است

تفکيک کند و نسبت به برخی از آنها خود را صالح به رسيدگی نداند و بخواهد قرار عدم صالحيت صادر کند چه چيزی را به 

                                                           
 روز است 5در آیين دادرسی کيفری این موعد   1
این مرجع در  البته شعبه اول خود بر اساس ترتيب  به پرونده ها رسيدگی می نماید و منظور از اینکه شعبه اول دادگاه هيچ وظيفه ای ندارد این است که 2

بدیهی است که شعبه اول در مورد دادخواست . را ایفا نخواهد نمودمورد دادخواست هایی که باید به شعب دیگر ارجاع شود، جز ثبت و ارجاع هيچ نقشی 

 .به بعد را داراست 31هایی که خود بدان ها رسيدگی می نماید وطایف مندرج در مواد 
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بهتر این بود که در این موارد دادگاه اقدام به  .دادگاه 2 ح باید ارسال کند؟زیرا یک دادخواست وجود دارد ودادگاهی که صال

صدور اخطار رفع نقص نموده و خواهان را دعوت به تقدیم دادخواستی دیگر و یا طرح دعوای خود در مرجع صالح دیگر می 

 .نمود

 .هریک مؤثر در دیگری باشد اتخاذ تصميم درزمانی ارتباط کامل وجود دارد که دعوا  2بين  م،.د.آ.ق 181بر اساس ماده  :نکته

یعنی اتخاذ . دعوای اعالن صحت معامله و الزام به تنظيم سند رسمی همان معامله ارتباط کامل وجود دارد 2، بين برای مثال

 .تصميم دادگاه در دعوای اعالم صحت معامله موثر در تصميم دادگاه در مورد دعوای الزام به تنظيم خواهد بود

 2برای مثال منشا . دعوا ناشی از یک سبب باشند 2یعنی . دعوا یکی باشد 2نی واحد خواهد بود که سبب دعوا هم زما 2منشا 

 .زیرا منشا هر دو واقعه حقوقی غصب است. دعوای خلع ید و رفع آثار عدوانی یکی است

 عقد یا ایقاع: عمل حقوقی   

 ایفای ناروااتالف، تسبيب، غصب، استيفا،  :واقعه حقوقی (سبب)منشا      

 الزام به پرداخت نفقه اقارب :حکم قانون گذار   

 

متعدد طی یک دادخواست اقامه شود و بين آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد یا دادگاه بتواند طی یک  دعاویاگر  :نکته

دادگاه به آن عنایتی نخواهد کرد ولی  ،صالحيت محلی دو دعوا متفاوت باشد در صورتی که ،دادرسی به همه آنها رسيدگی نماید

حتی اگر بين آنها ارتباط کامل وجود داشته و یا یک دادگاه بتواند طی یک دادرسی به آنها  ،اگر صالحيت ذاتی آنها متفاوت باشد

 .باشد رسيدگی نماید باید دعاوی را از یکدیگر تفکيک نماید چون صالحيت ذاتی از قواعد آمره می

 :ادخواست و تفاوت آن با اظهارنامهآثار تقدیم د (5

. اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت دادگستری در اختيار متقاضيان قرار می گيرد :اظهارنامه چیست( 1-5

 ممکن زیرا ؛نماید دعوی اقامه به اقدام خویش حق مطالبه برای نيست الزم حتماً داند، می حق صاحب را خود امری در که فردی

 این بایستی موارد برخی در اما. گردد نایل خویش مقصود به ،نماید ادا را حق این بایستی که کسی از شفاهی  درخواست با است

 برای آن ارسال و نامه اظهار تنظيم با بنابراین ،متعسر و گاهاً متعذر است شفاهی مطالبه اثبات چون و نماید اثبات را مطالبه

 اظهار برگ ارسال صورت در تنها حق مطالبه که است ذکر به الزم البته. نماید می خود حق مطالبه به اقدام رسمی طور به مخاطب

 اساس بر که نماید مطالبه نامه اظهار طریق از را خود حق تواند می زمانی حق واهانخ .گردد می اثبات قضایی مراجع سوی از نامه

 . باشد رسيده فرا آن مطالبه موعد عرف یا قانون موجب به یا طرفين توافق
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 به امانی طور به را محلی که زمانی مثالً .است ضروری نظر مورد دعوی ی اقامه از قبل نامه اظهار ارسال هم موارد از برخی در

 که نماید امتناع امانی مال استرداد از نظر مورد شخص اگر ایم، سپرده دیگری امين هر به کلی طور به و خادم سرایدار، کارگر،

 ندهد، بازپس را مزبور محل نامه اظهار ابالغ زمان از روز 10 از پس دار امانت شخص که صورتی در دهد پس را امانی محل

 این مزایای از و نمود مطرح را عدوانی تصرف رفع دعوی توان می مورد این در بنابراین. گردد می محسوب عدوانی متصرف

  .کرد استفاده گردد، می رسيدگی دادرسی آیين تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج که دعوی

 

 :آثار تقدیم دادخواست و اظهارنامه( 2-5

 .دادخواست دارای آثاری است که فقط برخی از آنها را اظهارنامه هم دارد 

 :آثار دادخواست 

 (م. د. ق ا 5 هدام )ایجاد اشتغال برای رسيدگی دادگاه. 1

 تعيين محدودۀ رسيدگی دادگاه. 2

 خوانده به پاسخگوییالزام . 5

 (922)و محاسبه خسارات تاخير در تادیه( 913)تعيين مبدأ محاسبه خسارت ناشی ازدادرسی . 8

زیرا . اثر فوق فقط اثر چهارم یعنی تعيين مبدا محاسبه خسارت دادرسی و خسارات تاخير در تادیه را دارد 8از « اظهارنامه»

 . م می شود.د.آ.ق 922می باشد که مشمول ماده  اظهارنامه نيز از وسيله های رسمی مطالبه حق

 

 تقدیم دادخواست                                      

  مطالبه رسمی حق  طرق 

 تقدیم اظهارنامه                               
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 :ابالغ( فصل پنجم

 «38الی  76مواد»

مدنی ابالغ یعنی آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ  در اصطالح آیین دادرسی .به معنای رسانیدن یا ایصال آمده است ابالغ 

 قانونی تشریفات طبق قضایی ورقه مفاد از مخاطب ساختن مطلع توان می را ابالغ. باشد تقاضایی طبق تشریفات قانونی می

 .نمود تقسیم قانونی و واقعی ابالغ به توان می مدنی. د. آ. ق 807 و803 مواد به توجه با را ابالغ. نمود تعریف

به شخص مخاطب و در مورد اشخاص  انونیدر صورتی است که برگ قضایی طبق تشریفات ق  :ابالغ واقعی تعریف(1

حقوقی به شخصی که مسئولیت دریافت اوراق را دارد، توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای ابالغ باشد تحویل و رسید 

 .دریافت و مراتب گزارش شود

بور به نحوی که در ابالغ واقعی گفته شده زدر صورتی است که تسلیم اوراق و برگها به اشخاص م :ابالغ قانونی تعریف(2

بینی گردیده انجام گردد که ابالغ  پیش انونگاه نمودن آنها از مفاد برگ و اوراق طبق تشریفات دیگری که در قآممکن نباشد و 

 .شود قانونی محسوب می

ت است از عبار قانون آیین دادرسی مدنی،ر در رهایی که ابالغ آنها مشمول تشریفات ابالغ مق برگ :مشمول ابالغبرگهای  (3

ها، رای مراحل بدوی،  ت به جلسه دادرسی، اظهارنامه، احضاریه گواه، دادنامه و سایر پیوستدادخواست و اخطاریه دعو

 .دبوان عدالت اداریبرگها و تصمیمات  و اجرائیه برای برخی از احکام... تجدیدنظر، فرجام و

 انجام شود ... باید حسب مورد به ولی قهری، قیم و( صغیر، سفیه، مجنون)ابالغ برگها به اشخاص محجور 

اصل این است که اوراق و برگها در اقامتگاه و نشانی خوانده که در دادخواست مندرج است ابالغ شود  :محل ابالغ برگها( 4

 -8ابالغ برگها به ناتوان  -3( اند محلی که اصحاب دعوا انتخاب کرده)ابالغ برگها در شهر مقر دادگاه  -1: استثنا داردکه چند تا 

اصوالً موافق اصل )ابالغ برگها به مدیر تصفیه و اداره تصفیه شرکتها  -4ابالغ برگها به نشانی معرفی شده به ادارۀ ثبت شرکتها 

 باشد می

م ابالغ نشود دادگاه رأساً و .د.آ.ق 38الی  76های آن مطابق مواد  در صورتیکه دادخواست و پیوست :غضمانت اجرای ابال (5

ادرسی حاضر شود و یا الیحه ارسال نماید مگر اینکه مخاطب در جلسه د بدون درخواست اشخاص ذینفع ابالغ را باطل می

م .د.آ. ق 38معذالك طبق ماده . باشد نماید چرا که مقصود از ابالغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می

                                                           
انند ارسال پیام کوتاه یا م)قانون حمایت از خانواده، مقنن این اجازه را به دادگاه داده است؛ در صورتی که هریك از اصحاب دعوا طریقه جدیدی 9در ماده    

 .را برای ابالغ درخواست نماید، در صورت صالحدید طبق آن طریق ابالغات را انجام دهد( ایمیل
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در صورتیکه اوراق به غیر شخص مخاطب ابالغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به 

 مزیدارپ یمغ الابد فام زا عطالا مدع هب تبسن هدنواخ ایدعا عاونا یسررب هب ریز رد .مخاطب رسیده است اطالع

 

 (1) رعایت تشریفات ابالغ قبول ادعای آگاهی نداشتن از مفاد ابالغ با                  

 ابالغ

 (3) ادعای آگاهی نداشتن از مفاد ابالغ و عدم قبول رعایت تشریفات                  

 

 : فرض ادعای آگاهی نداشتن از مفاد ابالغ با قبول رعایت تشریفات ابالغ( 1-5

 . قبول نیست اعتراض در هیچ یك از مراحل قابل: عمل کردهمخاطب به مفاد ابالغ  :حالت اول

 .با هر دلیل هم ثابت می شود. ادعا قابل قبول است ولی بایستی ثابت شود: به مفاد ابالغ عمل نکرده است مخاطب :حالت دوم

   :فرض ادعای آگاهی نداشتن از مفاد ابالغ و عدم قبول رعایت تشریفات (2-5

 . این ادعا در هر حالت قبول می شود: تشریفات مستند به گزارش مأمور ابالغ باشد رعایت  عدم :حالت اول

 :این حالت خود به دو حالت تقسیم می شود. :عدم تشریفات مستند به گزارش مأمور ابالغ نباشد :حالت دوم

 . نیست مسموع ادعا: عمل کند به مفاد ابالغ که اگر( الف

 ادعا مسموع است ولی بایستی ثابت شود :عمل نکندبه مفاد ابالغ اگر ( ب

 توسط ماموران ابالغ کشور خارجی :کشور باشد 2اگر تعاون قضایی بین  

 :ابالغ در خارج از کشور

 توسط مامورین کنسولی ایران :کشور نباشد 2اگر تعاون قضایی بین              

ابالغ شود در خارج از کشور به سر برد، در این حالت اگر بین کشور ایران و آن  اگر شخص مخاطب که برگ ها بایستی به وی

ضایی مبنی بر نحوه ابالغ برگ ها امضا شده باشد، ابالغ اوراق قضایی ایران به توسط مامورین ابالغ کشور قکشور خارجی تعاون 

مامورین ابالغ کشور خارجی تکلیفی در مقابل ابالغ  ،ولی اگر چنین تعاون قضایی وجود نداشته باشد. خارجی انجام خواهد شد

 .انجام شود( سفارت خانه)اوراق قضایی دادگاه های ایران ندارند و ابالغ باید به توسط مامورین سیاسی کنسولی 
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 :مصادیق ابالغ( 6

 :ابالغ واقعی صادیقم (1-6   

بنابراین برای یادگیری . آن محدود و در مصادیق عملی آن وسیع و در واقع نامحدود است یمصادیق ابالغ واقعی در عنوان قانون

برجای ماند را ابالغ  ینوناقن چه از ابالغ آاین دسته از ابالغات ابتدا بایستی ابالغ قانونی و مصادیق آن را شناخت و سپس هر 

 .واقعی نامید

 

 :موارد ابالغ قانونی ( 2-6

 عودت دادگاه دفتر به را اوراق کرده، قید نامه ابالغ برگ در را مراتب مأمور صورت این در :راقاو دريافت از طرف خودداري.1

 (73ماده ).دهد می

 یا بستگان  از یکی به اوراق نکند، پیدا شده تعیین نشانی در را اوراق مخاطب مأمور اگر :مخاطب بستگان از فردي به ابالغ.2

 .گردد می تحویل محل در موجود خادمان

 این ابالغ مواردی،مأمورِ چنین در مدنی دادرسی آئین قانون 60 ماده مطابق :بستگان يا مخاطب غيبت يا خودداري با ابالغ.3

 .نماید می الصاق شده تعیین نشانی به را دوم نسخه قیدنموده اخطاریه نسخ در را موضوع

 (33ماده )ابالغ توسط انتشار مفاد برگ در روزنامه کثيراالنتشار. 4

 یك بر عالوه شهرها کالن از بخشی یا روستا،شهر از اعم معین اهالی به راجع دعاوی در :محصور غير خواندگان به ابالغ .5

 خود معارض را آنها خواهان که اشخاصی یا شخص به دادخواست از نسخه کثیراالنتشار،یك های نامه روز از یکی در آگهی نوبت

 (64ماده ).شود می ابالغ کند می معرفی

امتناع رييس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، در ابالغ به ادارات دولتی و سازمانهاي عمومی وابسته به دولت و . 6

بند  .)موسسات مامور به خدمات عمومی و شهرداريها و موسسات که تمام يا بخشی از سرمايه آنها متعلق به دولت است

 (67دوم ماده 

 (36ماده )موسسه در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقیابالغ به مسئول دفتر . 3

 36ماده  3و 1ابالغ موضوع تبصره . 8
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 :نحوه ابالغ در موارد خاص (7

 :ابالغ به شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد -1

اگر در . شود ای که ممکن باشد، ابالغ می در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه ا اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله

محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسالمی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابالغ 

 (.م.د.آ. ق 66ماده . )شود می

 :غ به زندانيانابال -2

 .شود اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به زندانی ابالغ می

 :ابالغ اوراق به زن شوهردار  -3

م حسب .ق 1007در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خالف ترتیب مقرر در ماده 

م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابالغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل .د.آ. ق 73ماده  3تبصره 

  .آید می

 :راداتای (صل ششمف

 «93الی 34مواد »

 :انواع دفاع در امور دادرسی مدنی( 1

یین دادرسی مدنی بر آشیوه دفاع در . بایستی با شیوه های دفاع در آیین دادرسی مدنی آشنا شد« ایرادات»قبل از ورود به بحث 

 دفاع شکلی. 3دفاع ماهوی.1: دو نوع است

در این نوع دفاع، . دفاع در مقابل امور موضوعی دعوای اقامه شده است ،منظور از دفاع ماهوی :دفاع ماهوی(1-1

بلکه به ادعاهای مطروحه خواهان در دادخواست تقدیمی یا حسب مورد الیحه  ؛با شکل اقامه دعوا کاری ندارد( خوانده)فعمدا

ادعاهای او را بی اثر سازد و کار خواهان را در همان  ،های تقدیمی حمله می کند و تصمیم دارد با ابزاری که در اختیار دارد

 خانممیلیون ریال وجه نقد بر علیه  70دعوایی را با خواسته پرداخت  «فرهادی» خانمنید برای مثال فرض ک. دادرسی یکسره کند

قربانی با تکذیب اصل ادعای وی، یا با آوردن گواه مبنی بر پرداخت بدهی خود، یا با آوردن سندی  خانم. اقامه می کند «قربانی»

 .را خنثی می سازد فرهادیخانم  دال بر دریافت رسید پرداخت بدهی، ادعای

بلکه به شکل  ،در دفاع شکلی خوانده با اصل ادعای خواهان و امور موضوعی ارائه شده در دعوا کاری ندارد :دفاع شکلی(2-1

ت امر درهم شکند و از و در نتیجه باعث می شود که دعوای خواهان قبل از ورود به ماهی معترض استاقامه دعوای خواهان 

موارد بعد از دفاع  برخیدر .( به صالحیت دادگاهی که دعوا در آنجا اقامه شده حقا اعتراض می نماید برای مثال.)بین برود
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ولی در برخی موارد هم موقعیت به طوری است که  ،شکلی خوانده، خواهان دوباره می تواند با رفع اشکاالت، اقامه دعوا نماید

 خواهان دیگر حق اقامه دعوا را ندارد

 .می باشد« 34ایرادات موضوع ماده »فاعیات شکلی موضوع قانون آیین دارسی مدنی یکی از مصادیق د

در اصطالح آیین دادرسی مدنی ایرادات به دفاعیات . مده استآ ...و « خرده گرفتن»،«خدشه وارد کردن»ایراد در لغت به معنای 

 .شکلی خوانده گفته می شود که بر شکل اقامه دعوای خواهان وارده می کند

 :دسته تقسیم می شود ایرادات به سهبودن 

عدم صالحیت ذاتی و : )شود این ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی می :ایرادات مربوط به صالحیت مرجع رسیدگی (الف 

 (عدم صالحیت نسبی و ایراد امر مختومه

ایراد امر قضاوت : ین ایرادات عبارتند ازا .اغلب ایرادات از این دسته هستند: کند مانع دائمی در جریان دادرسی ایجاد می( ب

شده، ایراد عدم توجه دعوا، ایراد عدم ذینفع بودن خواهان، ایراد نامشروع بودن جهت دعوا، ایراد منجز نبودن دعوا، ایراد عدم 

 ترتب آثار قانونی بر دعوا، ایراد خارج از مهلت اقامه شدن دعوا

خواهان  ،که بعد از برطرف شدن مانع این دسته از ایرادات به نحوی هستند:دنکن مانع موقت در جریان دادرسی ایجاد می (ج

ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز : دسته تقسیم می شود 3این دسته از ایرادات بر . وباره همان دعوا را اقامه نمایدد تواند می

 .سمت

این . یچ یك از ویژگی های بیان شده در فوق را نداردولی ه ،البته ایرادی هم وجود دارد که دفاعیات شکلی محسوب می شود

باعث تغییر  نه مزبور ایراد .ه شده استقانون آیین دادرسی مدنی آورد 91ایراد به ایراد رد دادرس معروف است که در ماده 

نه باعث مانع موقتی و نه مانع در دعوا ایجاد می ( وجود نداشته باشد هم علی البدل مگر اینکه دادرس)مرجع رسیدگی می شود

 1.کند بلکه فقط باعث تغییر دادرس رسیدگی کننده به دعوا می شود

كه سبب ايراد  يد مگر اينعمل آ ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به »: 36ماده  بر اساس :مهلت طرح ایرادات( 2

هرگاه ايرادات تا پايان »: قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نموده است 90ضمانت اجرای ایرادات را نیز ماده « .حادث شود متعاقباً

 «.جلسه اول دادرسي اعالم نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد

 :44انواع ایرادات ماده ( 3

 رسیدگی خللی وارد نمی آورند و فقط باعث تغییر مرجع رسیدگی می شوند گفته شد برخی از ایرادات در سیر: 

                                                           
خواهد البته در صورتی که دادگاهی که نسبت به صالحیت دادرس آن ایراد شده است تك شعبه ای باشد، ایراد رد دادرس باعث تغییر مرجع رسیدگی هم  1

 .شد
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نماید چنانچه آنرا  ف میدادگاه را مکلّ ،خارج از فرجه قانونی مطرح شود حتی اگر این ایراد :ایراد عدم صالحیت ذاتی (1-3

در حقیقت رای صادر از  .جدای از ماهیت دعوا و حتی بدون صدور رای در ماهیت قرار عدم صالحیت ذاتی صادر کند ،بپذیرد

حتی اگر خوانده ایراد  ،شود می ضنق دیوان عالی کشوردادگاهی که صالحیت ذاتی ندارد حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر با 

 حیت ذاتی برای رسیدگی را نداشته باشد بایستی قرار عدم صالحیت رابه عبارتی چون دادگاه در صورتیکه صال .باشد نکرده

 (ایراد نوعی حق خوانده است) .نوعی تذکر است نه ایراد ایراد عدم صالحیت ذاتی نتیجه اینکه ،راساً صادر کند

 نماید،اگر خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد  به نحوی است ایراد عدم صالحیت محلی :ایراد عدم صالحیت( 2-3

مکلف است که قرار عدم صالحیت صادر کند و در  ،دادگاه در صورتیکه صالحیت محلی برای رسیدگی را نداشته باشد

 کشورصادره در دیوان عالی مورد از موارد نقص رای  861 ادهم 1صورتیکه قرار عدم صالحیت صادر نکند به استناد بند 

خیر است که دادگاه م ،ولی اگر بعد از پایان اولین جلسه دادرسی ایراد شود یا اصالً در این مورد ایرادی مطرح نشود .باشد می

 عدم صالحیت دادگاه صادر کننده رای را چه ،ولی قانون گذار به اشتباه و مسامحه. صالحیت را صادر کند یا نه عدمقرار

در مرحله تجدیدنظر قرار  رای موارد نقض زا ،محلی ، چه ایراد شده باشد و چه نشده باشدصالحیت ذاتی باشد چه صالحیت 

ولی رای صادره  ،در حالی که در مرحله فرجام خواهی نسبت به صالحیت ذاتی در هر حالت ترتیب اثر داده می شود. داده است

پایان اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد  در دیوان به دلیل عدم صالحیت محلی در صورتی نقض می شود که خوانده در

 :بندهای مربوط به موارد نقض رای در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور با یکدیگر مقایسه می شود. کرده باشد

 : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است - 843ماده  » :در مرحله تجدیدنظر

... 

 دادگاه صادر کننده رأیادعای عدم صالحیت قاضی یا  -د   

...» 

 : در مرحله فرجام خواهی

 :گردد در موارد زیر حکم یا قرار نقض می - 861ماده  »

دادگاه صادرکننده رأی، صالحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صالحیت محلی،  -1

 «.آن ایراد شده باشد وقتی که نسبت به
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 :امر مطروحهایراد ( 3-3

شود که خوانده دعوا اعالم نماید که دعوای اقامه شده بین اصحاب آن سابقاً در همین دادگاه  ایراد امر مطروحه زمانی مطرح می

این ایراد در صورتیکه دعوای  .مطرح شده و تحت رسیدگی است ،یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است

دادگاه در صورت پذیرش این  .است قابل قانوناً اقامه شده نباشد ولی با آن ارتباط کامل داشته باشد نیزمطروحه همان دعوای 

به تمامی دعوای  ، أمانتو، با صدور قرار رسیدگی ح شده باشددادگاه یعنی همان شعبه مطر انایراد چنانچه دعوا قبالً در هم

از رسیدگی به دعوا  ،و چنانچه دعوا در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد (م.د.آ. ق 108 ادهم) .کند یکجا رسیدگی می

ای که  جهت رسیدگی توام به شعبه ،با تعیین رئیس شعبه اول «رسیدگیقرار امتناع از » خودداری کرده و پرونده را پس از صدور

استان در  یكای در دو دادگاه از شعب دو حوزه قضایی از  اگر پرونده (108و  39م  .)نماید دعوا در آن مطرح است ارسال می

بق رسیدگی باید دادگاه تجدید نظر استان ارسال شود و اگر از دادگاه های دو استان متفاوت باشد برای تعیین سَ ،رسیدگی باشند

 .برای تعیین سبق رسیدگی باید به دیوان عالی کشور ارسال شود

 بدین معنا که با منتفی شدن سبب  .نمایند ر صورت پذیرش از دادگاه مانع موقتی در رسیدگی ایجاد میبرخی از ایرادات د

تواند مرتفع گردیده و اقامه  مانعی است که می ،منظور از مانع موقتی ،بنابراین .ایراد همین دعوا قابل طرح و رسیدگی مجدد است

 .ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت از این دسته ایرادات هستند ؛ایدپذیر نم رغم صدور قرار رد دعوا امکان دعوا را علی

 :ایراد عدم اهلیت( 4-3

خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از     که م درصورتی.د.آ.ق 34  ی ماده 8   رابر بندب 

شود و  ی دعوا نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می قانونی برای اقامهتصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت 

که  خود شخص نیز پس از این. تواند همان دعوا را طرح نماید ی قانونی او می البته نماینده. نماید دادگاه قرار رد دعوا را صادر می

چه خوانده اهلیت نداشته  م چنان.د.آ.ق 37  ی چنین مطابق ماده هم. تواند همان دعوا را اقامه نماید دوباره می، دارای اهلیت شد

. دادگاه نیز باید به دادستان اطالع بدهد تا برای محجور قیم تعیین شود. دادن به دعوا خودداری نماید تواند از پاسخ باشد می

 (قانون امور حسبی 77  ی ماده)

 :ایراد عدم احراز سمت( 5-3

ی دعوا نماید و سمتش محرز  در موردی قابل طرح است که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامهایراد عدم احراز سمت صرفاً 

دادگاه  1.باشد طرح نمی ی دعوا نماید ایراد عدم احراز سمت قابل بنابراین اگر خود خواهان اقامه( 34  ی ماده 7   بند. )نباشد

دلیل نمایندگی خود را ارائه نماید     که البته همان شخص درصورتی. نماید درصورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوا را صادر می

                                                           
 347ت، عباس؛ پیشین، صزراع  1
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م خواهان نیز حق دارد نسبت به کسی که پاسخ دعوا را داده است .د.آ.ق 37  ی طبق ماده .ی دعوا نماید تواند دوباره اقامه می

 .درصورتی که شخصی غیر از خوانده باشد و سمت او محرز نباشد اعتراض نماید

به نحوی که  .متفاوت است« عدم پیوست مدرک مثبت سمت» با «عدم احراز سمت»باید بدان دقت کرد این است که  نکته ای که

وجود ( اعم از وکالت، والیت، قیمومت)بین خواهان و نماینده هیچ رابطه حقوقی  34 ادهم 7در عدم احراز سمت موضوع بند 

واقع رابطه حقوقی اعم از وکالت، والیت، قیمومت وجود به  79اده ولی در عدم پیوست مدرک مثبت سمت موضوع م .ندارد

ضمانت اجرای  .پیوست دادخواست شده است...( نامه و  نامه، وکالت والیت)دارد و فقط مدرکی که نشان دهنده این رابطه است 

 ،وست مدرک ثبت سمتعدم پیضمانت اجرای در حالیکه  ؛باشد قرار رد دعوا میم، .د.آ.ق 39مادهعدم احراز سمت به موجب 

 .صدور قرار توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است

 در نهایت برخی از ایرادات نیز مانع دائمی در اقامه دعوا ایجاد می کنند:  

   :ایراد عدم توجه دعوا( 5-3

 34  ی ماده 4   بند. )را طرح نمایدتواند ایراد عدم توجه دعوا  خوانده می دعوای اقامه شده متوجه خوانده نباشد،    که درصورتی

براساس دالیل ارائه شده از سوی خواهان، متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل     که بنابراین درصورتی( م.د.آ.ق

 1.نماید پذیرش است و دادگاه قرار رد دعوا را صادر می

این  ،تصرف در ملك شود و بدین وسیله دعوا را متوجه خود نداندید خوانده منکر استیالء و  چنانچه که در دعوای خلع: مثال

 .شود و دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند دفاع نیز ایراد عدم توجه دعوا شمرده می

می « ج»نیز آنرا به شخص  «ب»فروشد و شخص  می «ب»ملکش را بدون تنظیم سند رسمی به  «الف»شخص : مثال دیگر

در اینجا دعوا متوجه . نماید را اقامه میدعوای الزام به تنظیم سند رسمی  «ب»علیه شخص  «ج»در اینصورت شخص  .فروشد

در این . انتقال دهد« ج»وجود ندارد که وی بتواند آن را به شخص « ب»سند رسمی به اسم  قاعدتاً هیچنیست زیرا « ب»شخص

ولی از لحاظ عملی و رویه قضایی در این مواقع دعوا باید به . قامه کندا« الف»بایستی دعوا را به طرفیت « ج»مواقع شخص 

 .اقامه کند« ب»و « الف»طرفیت هر دو نفر 

 (:ایراد امر مختومه)ایراد امر قضاوت شده ( 6-3

همان  توان تقاضای رسیدگی به بار مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم قطعی شد، مجدداً نمی که دعوایی یك زمانی

چه همین دعوا دوباره از سوی یکی از طرفین اقامه گردد، طرف دیگر  چنان( م.د.آ.ق 34  ی ماده 7   بند. )دعوا را تقاضا نمود

 1.نماید شده را طرح نماید و دادگاه درصورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوا را صادر می تواند ایراد امر قضاوت می

                                                           
 ، 446ص، 1جشمس، عبداهلل؛ پیشین،  1
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باشد  های آراء می بایستی گفت اعتبار امر قضاوت شده از ویژگی اوالً .باشد دگی مجدد میمبنای امر قضاوت شده منع رسی 

 .دبنابراین تصمیمات اداری دادگاه  از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست

م را مجری بر دادگاهها عمومی و انقالب قرار داده است نتیجه . د. م که ق آ. د. ق آ 1ناظر بر م  34م  7به موجب بند  ثانياً 

دیوان آراء صادره از ولی . اینکه بایستی گفت اعتبار امر قضاوت شده ویژه آرای صادره از دادگاهها عمومی و انقالب است

 .دارای اعتبار امر قضاوت شده است قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، 30 ادهم «ت»بند  هم به موجبعدالت اداری 

 . درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود »:این ماده مقرر میدارد

... 

وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي :ت 

 «باشدصادرشده 

 باشد؟ بنا به نظر دکتر شمس  آیا هر آراء صادره از مراجع غیر دادگستری یا مراجع اداری دارای اعتبار امر قضاوت شده می

مخصوص آراء صادره از دادگستری نیست و بنابراین  ،چون از یك جهت اعتبار امر قضاوت شده با نظم عمومی در ارتباط است

 .آراء صادره از مراجع غیر دادگستری و مراجع اداری نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده است

چنین نظام دادرسی ایران به عنوان اصل  دلیل دوم این است که اعتبار امر قضاوت شده در اکثر نظامهای دادرسی دنیا و هم

بنابراین آراء مراجع اداری و  .شود تفسیراصل تا زمانی که به استثنا برخورد ننماید به طور موسع باید  پذیرفته شده است و

 .محاکم غیر دادگستری از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است

 اگر رایی از مرجعی صادر شود که دارای صالحیت نیست آیا باز هم اعتبار امر قضاوت شده را دارد؟ 

صادر کرده باشد و قطعی شده باشد  حکمرسیدگی نموده و  به دعوای مطروحه  صالحیت ذاتی نداشته باشد وبور اگر مرجع مز

با همین  برخوردار است و هم و از اعتبار امر قضاوت شده .علی القاعده اجرا کردحکم را باید این  ،شده باشد هم و نهایی

 .به طریق اولی صالحیت محلی هم دارای اعتبار امر قضاوت شده است استدالل

 بررسی اعتبار امر قضاوت شده گزارش اصالحی: 

باشد و به  اصالحی حکم نمیگزارش . گزارش اصالحی وقتی صادر می شود که بین طرفین دعوا صلح و سازش صورت میگیرد

 .نیستهم شود و دارای اعتبار امر قضاوت شده  طرفین ابالغ نمی

                                                                                                                                                                                                            
 876، چاپ اول، جلد اول، ص1836مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان،    
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و چنانچه گفته شد به  شود شود و به صورت دادنامه تنطیم نمی نمیمحسوب  گزارش اصالحی ماهیتاً عقد صلح است و حکم

سند رسمی محسوب می شود و . قابل تجدیدنظر خواهی و سایر طرق شکایت از آرا هم نیست. طرفین دعوا نیز ابالغ نمی شود

 .تنها راه از بین بردن اعتبار آن طرح شکایت جعل نسبت به آن است نتیجتاً

داوری از رای  ولی .از میان آرای دادگاه ها کلیه احکام و از قرارها هم فقط قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر قضاوت شده است

 1.باشند اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی

 8بایستی دارای  ،برای اینکه دعوایی مشمول ایراد اعتبار امر قضاوت شده گردد :شرایط مشمول اعتبار امر قضاوت شده 

 :اتحاد با حکم صادر شده سابق باشد این سه اتحاد عبارتند از

 وحدت اصحاب دعوا. 1

 وحدت موضوع دعوا. 3

 وحدت اسباب دعوا. 8

ثالث نیز در صورت ورود در دعوا از اصحاب وارد ثالث و مجلوب . منظور از اصحاب دعوا همان خواهان و خوانده دعواست

 .منظور از موضوع دعوا همان خواسته دعواست و سبب دعوا هم قبال به کرات بدان پرداخته ایم .می شوند وباصلی دعوا محس

ه و شود که سابقاً اقام رو گردیده است در صورتی همان دعوا شمرده می دعوای اقامه شده که با اعتبار امر قضاوت شده روبه

منتهی به حکم قطعی شده است که از جمله اصحاب دعوا، موضوع دعوا یا اسباب دعوا همان اصحاب و موضوع و اسباب 

بنابراین هر کدام از این موارد با دعوای سابق متفاوت باشد و اعتبار امر قضاوت شده منتفی و چنین ایرادی  .دعوای سابق باشد

 .موضوعیت ندارد

اصالتاً یا  کند که اصحاب دعوا در دعوای سابق یا دعوای حاضر عوا باید توجه داشت که فرقی نمیدر مورد وحدت اصحاب د

علیه  «الف»بنابراین اگر شخص  .شرکت داشته باشند ،مقامی یا به عنوان قائم (ولی قهری، قیم، وکیل و نماینده حقوقی)نیابتاً 

توانند همان دعوا را با همان سبب و  نمی دیگر« ب»اقامه دعوا کند و منجر به صدور حکم علیه وی شود ورثه  «ب»شخص 

 .موضوع اقامه کنند

 باشد؟ کدام بخش از حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می :پرسش 

 :بخش است 8هر حکم دارای  ابتدا باید دانست که

 .در مقدمه صورت وضعیت دعوا و مشخصات دعوا و مواردی دیگر از جمله خواسته خواهان درج می شود :مقدمه حکم. الف

                                                           
 .در فصل آخر همین اثر مراجعه نمایید« داوری»برای تفصیل بیشتر به مبحث  1
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، دادگاه به بررسی و شرح گرفته استدر اسباب موجهه حکم که قسمت عمده حکم را به خود تعلق  :اسباب موجهه حکم. ب

و  ف رابطه حقوقی اصحاب دعوا و ترتب آثار قانونی بر آن و توصی ادعاها، ادله، دفاعیات و قرارهای اعدادی صادره و نتیجه آنها

 .ن را با احکام مرتبط با آنها تطابق می دهدآدیگر نکات مربوط به جهات موضوعی پرداخته و 

و توصیف  دادگاه بایستی پس از تطبیق جهات موضوعی با جهات حکمی و استدالل در آنها ،در ادامه :منطوق یا نتیجه حکم. ج

بنابراین دادگاه تکلیف دعوا را در . تکلیف طرفبن دعوا را مشخص نموده و از آنها فصل خصومت نماید قی طرفین،رابطه حقو

 .به عبارتی خواهان یا خوانده دعوا را محکوم یا حاکم می کند. منطوق دعوا مشخص می کند

اختالف در اسباب . ف نظر وجود دارددر پاسخ به سوال بایستی گفت که در این مورد اختال: حال برمیگردیم به خود سوال

و از . عنی همگان متفق القول قبول دارند که مقدمه حکم هیچگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستی. موجهه حکم است

 ولی برخی اعتقاد دارند که عالوه بر منطوق. سویی دیگر همگان قبول دارند که منطوق حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است

ولی برخی دیگر بر این باورند که اعتبار امر قضاوت . و نتیجه، اسباب موجهه حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است

استاد شمس از دسته دوم می . شده مخصوص منطوق و یا نتیجه حکم است و اسباب موجهه از چنین ویژگی برخوردار نیست

 .واالت آرمون ها از نظر دکتر شمس تبعیت خواهند کردبنابراین داوطلبان عزیز نیز در س. باشد

 چند مثال: 

 

   ( مستاجر)ورنیازپ: خوانده (موجر)علوی : خواهاناصحاب دعوا                 

       تخلیه عین مستاجر: خواستهموضوع دعوا                 

 70/382317به شماره  عقد اجاره: سبب

 سند عقد اجاره +سند رسمی مالکیت : دلیل

 1873م . م. ر. ق 17محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجر به استناد م : حکم

 

اگر این دعوا با همین شرایط و ویژگی ها دوباره در بین . در دعوای فوق آقای نیازپور در مقابل آقای علوی محکوم شده است

 .طرف اقامه شود محکوم به رد است 3این 

از دادگاه بدوی صادر شده و در  غیر قطعی در مواردی که حکمیبنابراین، . است قطعی مخصوص احکام اعتبار امر قضاوت شده

شود  تحت رسیدگی باشد اقامه مجدد همان دعوا در مرحله بدوی موجب میتجدیدنظر استان،  دادگاهدر خواهی  تجدیدنظر پی

باشد و  تجدید نظر را متوقف و منتظر نتیجۀ رسیدگی دادگاهرسیدگی بدوی دادگاه  ،(ایراد امر مطروحه)که با تذکر اصحاب دعوا
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دادگاه بدوی قرار رد دعوا را به دلیل اعتبار امر قضاوت شده صادر   ،تجدید نظر که قطعی استپس از صدور حکم از دادگاه 

 .خواهد کرد

قرار سقوط دعوا تا آنجایی که . است دارای اعتبار امر قضاوت شده« سقوط دعوا»از قرارهای قاطع دعوا نیز گفته شد فقط قرار 

قابل انتقال به  و قانوناً در مواردی دعوا بعد از فوت یکی از طرفین دعوا عقالً.الف: مورد صادر می شود 8نگارنده اطالع دارد در 

این دعوا دیگر . نددر دعوای الزام به تمکین که زوج بر علیه زوجه اقامه می کند، زوجه یا زوج فوت میک: برای مثال . ورثه نباشد

را « قرار سقوط دعوا»بنابراین دادگاه . قابل انتقال به ورثه نیست تا بتوانند دعوا را ادامه داده یا حسب مورد آن را از نو آغاز نمایند

 .همچنین است در دعوای طالق. صادر می کند

خواهیم دید که  106ا در بررسی ماده در مواردی که خواهان در اثنای دادرسی از اصل حق خود صرف نظر کند که بعد. ب

 .دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد

 .زمانی که در اثنای دادرسی مالکیت ما فی الذمه رخ دهد. ج

حقی خود قاطع  ت به ذیبسکم در مقام ادعا ن مدعی باید دستی بودن دعوا این است که ممنظور از جز: جزمی نبودن دعوا( 7-3

هرگاه خواهان دعوا  .بنابراین چنانچه تنها احتمال بدهد که حق او تضییع یا انکار شده چنین شرطی وجود ندارد .و استوار باشد

ی شروع ننماید چگونه خواهد توانست از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقی نماید که مرا به صورت جز

مثالً . اهان اطمینان داشته باشد که حقی برای او بوجود آمده استخو به عبارتی .دهد را احتمال می آن خود او تنها تحقق

 .خواهان تنها احتمال بدهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوا وارد است    که درصورتی

ولی در دعوای . اولی با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد .عقد معلق تفاوت دارددعوای ناشی از دعوای معلق با باید دقت نمود، 

یعنی عقد معلقی تشکیل شده و پس از حصول معلق . ناشی از عقد معلق احتمال دارد حق بوجود آمده برای خواهان منجز باشد

مه دعوا نموده و طرف در اینجا طرف مقابل می تواند اقا. عقد سرباز می زند زعلیه، یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات ناشی ا

 .مقابل را مجبور به انجام تعهدات خود نماید

 :نامشروع بودن دعوا( 8-3

مشروع بودن . مواجه خواهد شد« رد دعوا»قابل مطالبه و اقامه نباشد، در صورت اقامه با قرار  و شرعاً اگر دعوای اقامه شده قانوناً

سوای این مساله که مشروع بودن با قانونی بودن . باید بدان عنایت داشته باشد از شرایط اقامه دعوا نیز می باشد که دادگاه راساً

بایستی گفت که اگر حق مورد مطالبه خواهان از ( که خود ما نیز هم تا امروز تفاوت آن را متوجه نشده ایم) چه تفاوتی دارد

 بطری 10برای مثال خواهان دعوایی را با خواسته مطالبه . دادگاه بدان توجه نخواهد کرد ،حمایت قانونی برخوردار نباشد

 .این دعوا نامشروع و غیر قابل رسیدگی در محکمه های ایران است. مشروبات الکلی بر علیه خوانده اقامه میکند
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 :ذینفع بودن خواهان( 9-3

. تواند ایراد عدم نفع را مطرح نماید خواهان در دعوا دارای نفع نباشد، خوانده می    که م درصورتی.د.آ.ق 34  ی ماده 10   رابر بندب

. رسد رسد یا نمی داشتن خواهان باید دید درصورت صدور حکم علیه خوانده، آیا نفعی به خواهان می برای احراز نفع

که دادگاه این ایراد را وارد بداند، قرار رد  درصورتی 1.تنفعی از حکم به خواهان برسد ایراد عدم نفع وارد نیس    که درصورتی

 3.دهد صورت قرار رد ایراد را صادر نموده و به رسیدگی ادامه می دعوی و درغیر این

و نیازی به تکرار . مفهوم ذینفع بودن و احکام مترتب بر آن و شرایط آن در فصل مربوط به شرایط اقامه دعوا بررسی شده است

 8.ن دیده نمی شودآ

 :موعد اقامه دعوا( 11-3

ی قرار داده شده است که  اگر دعوا خارج از مدت مقرر اقامه شود مسموع نخواهد نبرای مطالبه برخی از حقوق در قوانین مد

 .ماه است 3مانند دعوای نفی ولد از سوی زوج که موعد ان طبق قانون مدنی . بود

 :عد قانونی با مرور زمان فرق داردمو

دادگاه باید راساً بررسی کرده و در صورتی « مدت»ولی در  .تا به مرور زمان رسیدگی شود خوانده باید ایراد کنددر مرور زمان 

 .که تشخیص دهد موعد اقامه دعوا گذشته قرار رد دعوا را صادر نماید

 «هم تفاوت دارد« مهلت»با « مدت: 

 ولد مانند نفی: شود اصل حق ساقط می مدتولی در  .(مهلت تجدیدنظر خواهی)شود اصل حق ساقط نمی مهلتدر 

 :ضمانت اجرای ایرادات( 4

هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم ( 48)ماده ( 1)درمورد بند  »:م که مقرر می دارد.د.آ.ق 39بر اساس ماده 

هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي ( 48)ماده ( 7)كند و در مورد بند  مي عمل( 72)نمايد و طبق ماده  صالحيت مي

قرار رد دعوا صادر ( 48)فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده  در آن مطرح است مي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا

قرار »دادگاه قرار عدم صالحیت، در صورت ایراد امر مطروحه دادگاه  (ذاتی یا محلی)پس در صورت عدم صالحیت  «.نمايد مي

 «.قرار رد دعوا صادر خواهد کرد»و در بقیه موارد دادگاه « امتناع از رسیدگی

  ي اعالم نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرس » 90نکته خیلی مهم این است که به استناد ماده

این می شود که اگر ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح  ماده مذکورمفهوم مخالف  «.از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد

                                                           
 477ص ،1ج،همانشمس، عبداهلل؛   1
 47ص پیشین، م،بهرامی، بهرا  3
 فصل اول، شرایط اقامه دعوا: برای تفصیل بیشتر رجوع کنید  8
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جبات تبسم مو نتیجه ای که شاید از. دگی و صدور حکم نمایدنشود، دادگاه می تواند در ماهیت دعوا وارد شده و اقدام به رسی

زیرا گفتیم قواعد مربوط به اقامه دعوا از جمله بودن مشروع بودن، منجز بودن، صالحیت ذاتی، موعد قانونی، . باشدحقوقدانان 

از قواعد امری می باشند که دادگاه ها حتما باید سوای ایراد طرفبن بدان ها توجه نمایند و در صورتی که ... امرقضاوت شده و 

 .ه را نداشته باشد، از رسیدگی بدان خودداری نماینددعوا شرایط اقام

زیرا موضوعاتی که از  .شود محسوب می (تکمیلی)مخیرهتنها شامل ایراداتی است که از قواعد  90مقررات م از نظر دکتر شمس، 

چنانچه ایراداتی که  ،بنابراین .نفع اشاره نکرده باشد باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد حقی اگر ذی ،روند قواعد آمره به حساب می

ت دعوا یا بهتر است دادگاه مکلف است در صورت پذیرش ایراد جدا از ماهی ،اند در جلسه دادرسی عنوان شود از قواعد آمره

تواند در این مورد وارد  دهد در صورت پذیرش ایراد دادگاه نمی ت به آن رای میبگفته شود بدون ورود در ماهیت دعوا نس

  .ماهوی شده حکم صادر کندرسیدگی 

اما ایراداتی که  .باشند از این موارد می 34م  8-11عدم صالحیت ذاتی دادگاه و ایرادات مذکور در بند ایراد  ،از نظر استاد شمس

سبت به اند دادگاه بایستی رسیدگی به ماهیت دعوا را ادامه و ن چنانچه در زمان الزم ایراد نشده ،شوند از قواعد مخیره شمرده می

استاد  .صدور حکم اقدام کنند و در حکم صادر مردود بودن ایراد را به علت نبودن سبب آن یا خارج از موعد آن اعالم نماید

از این  ایراد امر مطروحه و ایراد عدم صالحیت نسبی، ایراد تأمین دعوای واهی، ایراد تأمین اتباع بیگانهشمس اعتقاد دارند 

 .اند دسته

  ایراد امر مطروحه نمی تواند از قواعد مخیره محسوب شود و نمی توان گفت رسیدگی دادگاه به این ایراد منوط به  ،مااز نظر

 :دلیل داریم 3برای این ادعا . درخواست طرفین دادگاه می باشد

دارند در همان دادگاه مطرح گر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده ا»قانون آیین دادرسی مدنی 108به استناد ماده . الف

چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا  نمايد و باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي

 .رسيدگي خواهد شد

 «.درمورد اين ماده وكال يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند 

و همچنین بند آخر آن که اصحاب دعوا و وکالی را مکلف نموده که از  108آمرانه قانون گذار در صدر ماده و اثنای ماده لحن 

 .وجود چنین دعاوی دادگاه را باخبر سازند، به خوبی مفید امری بودن قواعد مربوط به ایراد امر مطروحه است

مکلف به رسیدگی بدان نباشد، احتمال صدور آرای  ار داشته باشد و راساًاگر دادگاه در رسیدگی به ایراد امر مطروحه اختی. ب

متضاد از شعب مختلف دادگاه ها بسیار باالست که  برخالف اصول بنیادین دادرسی مدنی بوده و از موارد نقض آرا در دیوان 
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پس چه ایرادی دارد . دادرسی می شود این امر باعث ایجاد اطاله سنگین .عالی کشور و همچنان از جهات اعاده دادرسی می باشد

 1.اطاله دادرسی نکشد تا کار به نقض رای و اعاده دادرسی و نهایتاً شودکه مشکل را در همان دادرسی بدوی حل 

 :رد دادرس( 5

 «91ماده »

توانند او را رد  دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي »:یین دادرسی مدنی مقرر می داردآقانون  91ماده 

 .كنند

 .قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد -الف  

 .تكفل امور دادرس يا همسر او باشددادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا م -ب 

 .دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد -ج 

 .دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد -د  

وقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حق -ه

 .دو سال نگذشته باشد قطعي

 «.دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند -و  

در ادامه پس از صدور قرار . بکندصدور قرار امتناع از رسیدگی پس در صورت وجود موجبات رد دادرس، دادگاه باید اقدام به 

. نماید محول می با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاهامتناع از رسیدگی دادگاه بایستی 

ل پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه او چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،

 .نماید عرض ارسال می که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم دارد و در صورتی می ارسال

 .منظور از دادرس دیگر همان دادرس علی البدل دادگاهاست

 :نکات

 بنابراین رابطه راننده  .دارد وم شخصی است که با خادم رابطه استخدامی به مفهوم اعم واژه راخدمنظور از م :خادم و مخدوم

و هرگاه یکی از اصحاب دعوا برای مثال راننده شخص دادرس باشد این  .شخصی، دربان و باغبان و غیره از این قبیل است

 .حاصل است جهت رد

 بنابراین اعم است از وکیل و هر کسی که  .شود که از طرف مالك اداره اموال او را بر عهده دارد به شخصی گفته می :مباشر

 .اجازه اداره امور را دارد

                                                           
 .داوطلبان محترم دقت داشته باشند در سواالت آزمون ها، نظر، نظر دکتر شمس است و بس   
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 در مورد بند ج نیز باید گفت، .از جمله به معنای متعهد، عهده دارد و آنکه مخارج کسی را برعهده دارد آمده است :متكفل 

 .صدور قرار عدم صالحیت، یا قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی از موارد رد دادرس نیست

 توان دعوای  حتی صرف شکایت کیفری را نمی .شود شکایت انتطامی از دادرس دعوای حقوقی یا کیفری محسوب نمی :بند ه

 جزایی دانست 

 چون خود شرکت شخصیت جداگانه دارد  .در دعوا داردنفع شخصی  نمی توان گفتاگر قاضی سهامدار شرکتی باشد  :بند و

مقداری از سهام شرکت سهامی را دارا باشد بایستی گفت با توجه به جدایی شرکت سهامی  هرگاه دادرس 1.و نفع مستقیم نیست

  .شود توان دارنده نفع شخصی در دعوایی دانست که بر علیه این شرکت اقامه می از شخصیت سهامداران آن دادرس مزبور را نمی

 زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس  ک و در صورتی که وکیل دادگستری یا. ا. الیحه ق 13 ادهبه استناد م

قرابت نسبی یا سپس تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان 

 .یا دادیار یا بازپرس ممنوع است

م باید . د. آ. ق 93و  91شود یا خیر؟ با توجه به نگارش مواد  هم می دیوان عالی کشورآیا موارد رد دادرسی شامل قضات :نکته

غیر با همین استدالل جهات رد شامل قضات دیگر مراجع قضایی  .شود ک نمی. ع. پذیرفت که جهات رد شامل قضات د

 .شود مگر اینکه در قوانین خاص مربوط خالف آن تصریح شود نیز نمی دادگستری 

 .پردازد عدم صالحیت دادگاه همزمان مطرح شده باشد دادرس در ابتدا به ایراد رد دادرس می هرگاه ایراد رد دادرس و:نکته

 آیا قاضی که در شورای حل اختالف به عنوان قاضی شورا اظهارنظر می نماید ، این اظهارنظر ، مانع از رسیدگی در  :سوال

 از رسیدگی صادر نماید ؟محکمه می شود یا خیر ؟ و می تواند به همین استناد قرار امتناع 

چنانچه قاضی شورا در پرونده مورد بحث قبالً اظهار نظر نموده باشد در دادگاه نمی تواند به عنوان دادرس دادگاه به  :پاسخ

 موضوع رسیدگی نماید

 

                                                           
 483، ص1شمس،عبداهلل، پیشین، ج  1
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 :حاکم بر آنو طواری جلسات دادرسی و اصول  (فصل هفتم

 :انواع جلسات دادرسی( 1

 :شود می نوع تقسیم 4به  جلسه دادرسی

 ست که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت قبلی و دعوی اصحاب دعوا ا ای جلسه: جلسه عادی

 .االصول باید طبق دفتر اوقات دادگاه تعیین شود جلسه عادی علی .شود یا وکالی آنها تشکیل می

 بنابراین نزدیکتر از وقتی است که دفتر اوقات  .شود عادی تعیین میبدون توجه به ترتیب دفتر اوقات  :جلسه خارج از نوبت

ولی لزوماً نزدیکترین وقت نیست و لزوماً رای صادر  ،چه نزدیکتر از وقت عادی استجلسه خارج از نوبت گر. دهد نشان می

 .شود نمی

جلسه خارج از نوبت رسیدگی گیرد ولی در  االصول رسیدگی با حضور اصحاب دعوا صورت می در جلسه عادی علی:نکته

 .گیرد اصوالً بدون حضور طرفین صورت می

 رود که دادگاه خارج از اوقاتی که در دفتر مخصوص چه به صورت عادی و چه به  در مواردی به کار می :جلسه فوق العاده

قدام به صدور رای االصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و ا شود و علی صورت خارج از نوبت تعیین می

 .دفتر اوقات ندارد و لزوماً زودترین وقت استجلسه فوق العاده ،. شود می

 شود که پرونده در پی اقدامی مورد دستور قرار گرفته و باید زیر نظر دادگاه قرار گیرد تا  در مواردی تعیین می :وقت احتیاطی

 .نسبت به پرونده رسیدگی کنددادگاه با توجه به نتیجه اقدام مورد دستور و تبعات آن 

 ا در جلسات دادرسی حقوقی اصل بر علنی بودن دادرسی است. ق 961به استناد اصل  :اصل علنی بودن جلسات دادرسی. 

 .به درخواست اصحاب دعوا اصل -3علنی بودن برخالف نظم عمومی باشد  -2علنی بودن منافی عفت باشد  -9مگر سه مورد 

اندازد بنابراین از موارد  بنابراین اگر رعایت نشود رای از اعتبار قانونی می ؛شود از قواعد آمره محسوب می علنی بودن دادرسی

 .شود نقص رای محسوب می

 :تشکیل جلسات دادرسی( 2

جای  توانند به هریك از اصحاب دعوا می (13ادهم).توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا الیحه ارسال نمایند اصحاب دعوا می

یا هر دو را الزم بداند این  که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده ولی در مواردی ؛خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند

عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و  .صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود دراین. شود موضوع در برگ اخطاریه قید می

توضیح از خواهان نیاز  که دادگاه به اخذ در موردی (14ادهم).گی و اتخاذ تصمیم نیستیا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسید

داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، 
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د در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتوان درصورتی که با دعوت قبلی هیچ همچنین

 (19ادهم.)خواهد شد رأی صادر کند دادخواست ابطال

دادگاه بتواند بدون اخذ توضیح از طرفین و  ،نهاآدر صورتی که حتی با وجود دعوت قبلی از طرفین دعوا و عدم حضور :نکته

در مورد ماهیت امر تصمیم بگیرد، در نهایت اقدام به رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی را که   ،یا با بررسی دیگر ادله ارائه شده

 .خواهد گرفت ،می تواند حکم یا قرار باشد

توانند توضیح مورد نظر  می ،شوند برای ادای توضیح دعوت می 19 ادهدر تمامی مواردیکه خواهان یا وکیل او براساس م:نکته

 .ه ارسال کننددادگاه را از طریق الیح

 :ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسی( 3

. را به دادگاه ارائه کند نسخه 9+ ها  رونوشت به تعداد خواهان+ اصل : خواندهاصل اسناد و  باید خواهان 16 ادهمبر اساس  

اصحاب دعوا در صورتی ملزم به ارائه اصول اسناد هستند که طرف مقابل ارائه آن را درخواست کرده باشد در  16 ادهممطابق 

و دادگاه هرگز نمی . زیرا اصل بر صحت اسناد می باشد. تواند راساً اصل اسناد را از طرفین مطالبه کند اینصورت دادگاه نمیغیر 

 .و آنها را اعمال نکند اصول عملیه را تغییر داده تواند، راساً

 :اصول اسناد ضمانت اجرای عدم ارائه( 4

 :در صورتی که سند فوق الذکر عادی بوده و طرف مقابل نسبت به آن ادعای انکار یا تردید نماید 

و اگر خواهان باشد و دادخواست مستند به چیز دیگری نباشد  شده خارج او از عداد دالیل ، سندخوانده باشد اگر امتناع کننده

 .صادر می شود قرار ابطالل دادخواست

به استناد ماده  ،ارائه نشود اولین جلسه دادرسیچه سند عادی باشد چه رسمی  و در . اگر نسبت به سند ادعای جعل شود :نکته

در صورت عدم حاضر کردن سند، سند از عداد دالیل . را حاضر کند سندروزه به طرف اعطا می شود تا  92مهلت  انون،ق 222

و در صورتی که ممتنع خواهان باشد و دادخواست او مستند به هیچ ادله ی دیگری نباشد، نهایتاً قرار ابطال  .او خارج می شود

و نسبت به اسناد . پذیر استانکار یا تردید فقط در مورد اسناد عادی امکان »دقت شود ادعای  .دادخواست صادر خواهد شد

 «.رسمی ادعای جعل مسموع نیست
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  در مقابل برخی  9.است« اولین جلسه دادرسی»در این ماده « جلسه دادرسی»بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که منظور از

در تمامی جلسات  را اسناد نیز بر این اعتقاد استوارند که جلسه دادرسی در این ماده به طور مطلق آمده است، و خواهان اصل

 .مراه داشته باشدهبایستی به  ،دادرسی

  تواند غیر از وکیل دادگستری باشد هر شخص حقیقی است که می 16منظور از نماینده در ماده. 

 به بعد قانون، به سوگند  272می تواند با لحاظ ماده  ،دیگری نباشد لخواهان در صورتی که دادخواست او مستند به دالی

 .زیرا در واقع هیچ ادله ای ارائه نگردیده است.ردیمتوسل شود یا قرار ابطال دادخواست را بپذ

 

 

 دادخواست ابطال می شود:خواهان                    
 ادعای انکار یا تردید شود     

 سند از عداد دالیل او خارج میشود: خوانده         سند عادی باشد در صورتی که                                  

    

   روزه اعطا می شود 92ق مهلت 222طبق ماده : ادعای جعل شود     

 عدم ارائه اصول اسناد

 

           

 میشود تا اصل سند را حاضر کند دادهروزه به استناد کننده  92مهلت 222طبق ماده : در صورتی که سند رسمی باشد                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شمس،عبداهلل،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،ص .  9
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 :کاهش و افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا درخواست( 5

 «19ماده » 

تواند خواسته خود را که در دادخواست  خواهان می ،قانون آیین دادرسی مدنی 19ماده  بر اساس :افزایش خواسته( 1-5

خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است  کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یاتصریح 

 .کرده باشد که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعالم

ولی افزایش خواسته، تغییر نحوۀ دعوا،  .مفهوم مراحل دادرسی قبال ذکر گردید .پذیر است کاهش خواسته در تمامی مراحل امکان

 :باید دارای شرایطی باشند ،درخواست یا خواسته

 .تا پایان اولین جلسه دادرسی باشد -3. منشاء واحد داشته باشند -2. با خود خواسته ارتباط کامل داشته باشد -1 

غیر مالی امکان پذیر  دعاوی پس افزایش خواسته در. ه عین معین یا وجه نقد باشدافزایش خواسته در صورتی است که خواست

که باید دارای سه شرط باال  .کیلو برنج اضافه کنید 922 سپس ؛مطالبه نماییدمانند اینکه شما سیصد کیلو برنج در خواسته . نیست

باشد که یا جزئاً یا کالً دادگاه به آن رای  شود که در واقع یك خواسته می کیلو برنج می 422در مثال در واقع خواسته شما  .باشد

 .دهد می

در افزایش خواسته، اگر خواسته جدید دارای ارتباط کامل با خواسته سابق باشد ولی منشا واحد نداشته باشد یا اینکه منشا واحد 

 .دارای ارتباط کامل نباشد امکان افزایش خواسته وجود نداردولی  ،داشته باشد

 از این جهت که افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست مجدد ندارد. افزایش خواسته با دعوای اضافی تفاوت دارد. 

و تمام عیار  ولی دعوای اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد و دعوای مستقل. بنابراین دعوای مستقل محسوب نمی شود

ولی در دعوای اضافی . در افزایش خواسته در صورت پیروزی خواهان در دعوا یك اجراییه صادر خواهد شد. محسوب می شود

 .در صورت پیروزی خواهان در هر دو دعوای اصلی و اضافی، برای هر کدام یك اجراییه جداگانه باید صادر شود

  مثالتفاوت دعوای اضافی و افزایش خواسته در: 

در بین این دو خواسته ارتباط کامل . هر کدام خواسته های جداگانه اندخلع ید و پرداخت خسارت وارده به ملك  دعوای: مثال

  .اتالف است« پرداخت خسارات»و منشا دعوای« غصب»زیرا منشا دعوای خلع ید. ولی منشا واحد وجود ندارد ،وجود دارد

 .ولی به صورت افزایش خواسته قابل طرح نیستند بودهوای اضافی قابل طرح بنابراین این دو خواسته به صورت دع
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 :کردن خواسته کم( 2-5

نماید که پرونده در مرحلۀ بدوی، تجدیدنظر یا واخواهی  پذیر است و تفاوتی نمی کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان کم

و اینکه  زیرا با توجه به وظیفه و شان دیوان عالی کشور .باشد مجاز نمیکردن خواسته در مرحلۀ فرجام  در عین حال کم. باشد

 19 ادهماز سوی دیگر و  .دادرسی به معنای دقیق کلمه در آنجا وجود نداردو اینکه شود  دادگاه محسوب نمیدیوان عالی کشور 

بلکه  .گیرد دادرسی صورت نمی در حالی که در دیوان عالی کشور. بینی کرده است را پیشدادرسی کردن خواسته در  کم

ولی اگر حکم در دیوان نقض شود . کم کردن خواسته در دیوان عالی کشور ممکن نیست نتیجتاً .رسیدگی شکلی انجام می شود

به دادگاه هم عرض ارجاع شود، پس از ارجاع به دادگاه هم عرض، کم کردن خواسته امکان پذیر  پرونده برای رسیدگی مجدد و

 .است

کاهش . 2کاهش محدوده رسیدگی دادگاه . 9: کاهش خواسته دارای آثاری است: آثار حاکم بر افزایش و کاهش خواسته( 3-5

امکان یا عدم . 4عدم توانایی استراد هزینه دادرسی نسبت به مبلغ کاهش یافته . 3م .د.آ.ق 922 موضوع مادهخسارت دادرسی 

 .یافته با توجه به خواسته جدیدامکان شکایت از رای مرحله ای که خواسته کاهش 

. مورد مطالبه کم یا افزایش پیدا کند وجه نقدیا  مال، حقوقبایستی خود خواسته یعنی  ،دقت شود برای کم کردن خواسته

کم کردن خواسته ، 9دانانبرخی از حقوق  نظر گرچه به. در هیچ صورتی امکان پذیر نیست «بهای خواسته»بنابراین کم کردن 

ولی در د، یافته به خواهان استرداد نمی شو دن بهای خواسته نیز می شود ولی هزینه دادرسی نسبت به قسمت کاهشباعث کم ش

افزایش خواسته که اتوماتیك وار باعث افزایش بهای خواسته نیز به صورت نسبی می شود، مابقی التفاوت هزینه دادرسی نسبت 

 .شود از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید تعیین میشکایت  و قابلیت. شدبه قسمت افزایش یافته از خواهان مطالبه خواهد 

سوال این است که در صورتی که خواهان هزینه دادرسی را نسبت به قسمت افزایش یافته پرداخت ننماید، دادگاه چه اقدامی را 

رسد دادگاه باید بدون در نظر گرفتن قسمت باید انجام دهد؟ حقوق دانان به این سوال پاسخی ارائه نداده اند، ولی به نظر می 

 .نسبت به خواسته سابق رسیدگی را ادامه داده و انشاء رای نمایدافزایش یافته 

تواند خوانده را  پس بنابراین دادگاه می .با افزایش خواسته محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید افزایش پیدا خواهد کرد

 .شود از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید تعیین میشکایت  تا حد مبلغ جدید یا خواسته جدید محکوم نماید و قابلیت

ر تمامی افزایش خواسته فقط در مرحله بدوی تا مقطع پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است ولی کاهش خواسته د:نکته

 .به استثنا مرحله فرجام امکان پذیر استمراحل و مقاطع 

                                                           
 27، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تبریز ، ص  2نوجوان، دکتر علیرضا، جزوه آیین دادرسی مدنی  -3
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 ادهای افزایش یابد که خوانده در آن حضور ندارد یا حضور دارد و آمادگی دفاع ندارد با توجه به مالک م اگر خواسته در جلسه

ای که برای  لسه در اخطاریهای تشکیل شود و علت تجدید ج بایست جلسه برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده می 63

این قاعده در موردی هم که خواهان نسبت به تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا درخواست  .شود ذکر شود خوانده فرستاده می

ولی در کم کردن خواسته نیازی به تجدید جلسه وجود ندارد؛ زیرا اصل تناطر در هر . نیز اقدام می نماید، بایستی رعایت شود

 .در کم کردن خواسته رعایت شده است حال

در اینجا . شرط مذکور است 3ه بیین دادرسی مدنی، تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست نیز مقید آقانون  19بر اساس ماده 

 :برای هر یك از موارد مثالی می آوریم تا موضوع روشن شود

مثال در دعوای تخلیه عین مستاجره خواهان سبب تخلیه را از تغییر شغل به نیاز شخص تغییر دهد  برای :تغییر نحوه دعوا( 4-5

 .آثار تغییر نحوه دعوا عنداالقتضاء همان آثار افزایش خواسته است

پیمانکار اقامه دعوا مثال در دعوایی که خواهان به عنوان کارفرما به استناد قرارداد پیمانکاری علیه برای  :تغییر خواسته( 5-5

تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته خود  کند و الزام وی را به احداث بنای موضوع قرارداد را درخواست نموده و می می

  .را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد

یی هستند که خواسته اصلی محسوب نمی منظور از تغییر درخواست، تغییر تمامی درخواست ها :تغییر درخواست( 6-5

 (درخواست به معنای اخص)شوند

 در . عدوانی است والً خواهان اقدام به تغییر خواسته می کند در دعوای تصرفمشایعی که در رویه قضایی مع یکی از موارد

لکن چنانچه خوانده در باب مالکیت دفاعی کند که  ،این دعوا خواهان در باب مالکیت یا اصل حق ادعایی را  مطرح نمی کند

از رفع تصرف  -موجب اختالف در مالکیت شود و خواهان بخواهد نحوه دعوی یا خواسته خود را به ادعای مالکیت نه تصرف

دعوا را  در صورتی که خواهان خارج از موعد بخواهد .ییر خواسته دهدتغتغییر دهد، بایستی  -د که دعوایی مالی استبه خلع ی

 .ناچار است دادخواست جدیدی تقدیم نماید ،تغییر دهد

 :تاخیر جلسه دادرسی، تجدید جلسه دادرسی و مفاهیم مشابه با آنها( 6

تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای  دادگاه می»:قانون آیین دادرسی مدنی 11بر اساس ماده 

. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که تاخیر جلسه دادرسی باید با توافق طرفین باشد «.بار به تأخیر بیندازد یك

در این الزم می شود که چند . بنابراین درخواست یك طرفه بدون رضایت طرف مقابل مجوز تاخیر جلسه دادرسی نیست

 .اصطالح مورد بررسی قرار گیرد
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شود که  در معنای اخص تجدید جلسه دادرسی به موردی گفته می .باشد دارای دو معنای اعم و اخص می تجدید جلسه دادرسی

موجبات رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه کالً یا بعضاً رسیدگی شده ولی به هر دلیلی تشکیل جلسه دیگری هم نیاز دیده 

 .شود

است که در این مواقع « دادرسی تغییر جلسه»و دیگری  «دادرسیتأخیر جلسه »تجدید جلسه دادرسی در معنای دیگر همان  

 .استاحتمال دارد موجبات رسیدگی فراهم باشد یا نباشد ولی در هیچ کدام به دستور جلسه حتی جزئاً هم عمل نشده 

                        

 معنای اخص                           

 

 موجبات رسیدگی فراهم نیست: تاخیر جلسه           تجدید جلسه                        

                            

 موجبات رسیدگی فراهم است: تغییر جلسه             اعممعنای                             

                                                 

 تجدید جلسه دادرسی در معنای اخص                                                

 

 :موارد تجدید جلسه به معنای اعم( 1-6

و  292مواد)استناد به اسناد خارج از دادگاه  (222 ادهم)رسیدگی به ادعای جعل اصالت سند  (924ماده)پایان یافتن مدت جلسه 

تحقیق محلی و  ،(243ماده)تمسك به گواهی، ( 294و  299 مواد)استناد به پرونده کیفری یا حقوقی (229و  292و  221-229

گیری از خط و مهر و امضاء، ارائه دلیل جدید و ارائه ادله خواهان و  ونهنم (224ماده)، استکتاب (249و  292مواد)نه محلی معای

 (19 ادهم)تغییر درخواست خواسته افزایش

 

 

 

 

 

 

اصطالح چند  
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 :موارد تأخیر جلسه( 2-6

اده م)درخواست اصحاب دعوا . 4 (926 ماده)به اصیل منتسبعلل . 3. به وکیل منتسبعلل .  2(97 ادهم)اقامه دعوای طاری . 9

11) 

 :تفاوت مهم بین تجدید جلسه به معنای اخص با تأخیر جلسه( 3-6

برای مثال اگر اولین  .است مترتبهمان آثار جلسۀ اول ،( مجددجلسه )موخر است  که ای در تأخیر جلسه دادرسی به جلسه

شود همان جلسۀ اول است و نتیجه  ای که بعداً تشکیل می به تأخیر افتد جلسه 11جلسه دادرسی با رضایت اصحاب دعوا م 

 .محفوظ است نیز در این جلسه( 94ایرادات م مانند )اینکه حقوقی که اصحاب دعوا در جلسه اول داشتند 

توان آثار جلسۀ قبل را بر  چون جلسۀ بعدی دستور جدیدی خواهد داشت نمی ،جلسۀ به معنای اخص تجدیدولی در صورت 

 .آن مترتب نمود

  یین دادرسی مدنیآقانون  101بررسی ماده: 

منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد . اصل علنی بودن جلسات دادرسی در امور مدنی است ، م.د.قانون آ 929ماده از  اخوذم

و  .مجاز نخواهد بود ،ن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکمآجهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار  مانع

چون در دادرسی  برخی از حقوقدانان بر این باورند( ک.د.ا.ق 999تبصره ک ماده .)متخلف به مجازات مفتری محکوم می شود

به کبفری موضوع مطرح نمی باشد، حتی قبل از قطعی شدن حکم نیز، انتشار مدنی علی االصول، اعالم جرم و رسیدگی به جن

  .صول مجاز و فاقد عنوان مجرانه می باشدجریان محاکمه در رسانه های گروهی، علی اال

؛ بنابراین این اصل از اصول آمره دادرسی و قاعده اصل علنی بودن دادرسی تضمینی برای قضاوت شوندگان محسوب می شود

نها آکه عدم رعایت  می توان آنها را به درجه ای از اهمیت تلقی نمود ،بنابراین. و از حقوق اصحاب دعوا محسوب می شودآمره 

 .از موجبات نفض رای در مرحله تجدیدنظر محسوب شوند ،در جلسات دادرسی بدوی

راکه موجب اختالل نظم جلسه شوند با تواند دستوراخراج اشخاصی  دادگاه مییین دادرسی مدنی، آقانون  929بر اساس ماده 

این حکم فوری اجرا . بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید  جلسه صادر کند و یا تا  ذکر نحوه اختالل درصورت

 .پنج روز محکوم خواهد شد شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکالی آنان باشد به حبس از یك تا می

 همچنین گفته شده مبنای حبس مزبور، . شود نمی 32موضوع ماده  مشمول نمایندگان حقوقی، وکالاصطالح  929 ادهم در

تحقیق محلی و معاینه . قابل اجراست و بعالوه اینکه فوراً. سرپیچی از دستور مقام قضایی بوده و مجازات محسوب نمی شود

 .نخواهد شد 929این جلسات مشمول ماده  ولی اختالل درشود  با اینکه جلسه دادرسی محسوب میهم محلی 
                                                           

 999،ص2عبداهلل شمس،پیشین،ج  9
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  در صورتی که یکی از طرف های دعوا به موجب این ماده محبوس شود، جلسات دادرسی به این دلیل تجدید نخواهد شد؛

نباید از موجبات تجدیدجلسه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی و به خطر افتادن حقوق زیرا عدم رعایت نظم در جلسات دادرسی 

 .دیگر باشد طرف

  از نظر برخی از حقوقدانان اخراج از جلسه دادرسی فقط در مورد تماشاچیان می تواند مصداق داشته باشد؛ و دادرس نمی

 .و در قانون سابق نیز ترتیب بر همین منوال بوده است تواند طرفین دعوا یا وکیل آنها را از جلسه دادرسی اخراج نماید

 :از دعواصدور رای نسبت به جزئی ( 7

در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري الزم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه  »:م مقرر میدارد.د.آ.ق 924ماده 

 درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور. اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد بعد تعيين و به قيد و روز و ساعت جلسه

 « .دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد قسمت رأي مي رأي باشد، دادگاه نسبت به همان

درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست » :مقرر داشته 219از سوی دیگر ماده 

 «.دهد باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي همان قسمت مينسبت به  خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي

 :این تعارض ظاهری این چنین می توان حل کرد. بین این دو ماده تعارض ظاهری وجود دارد مالحظه میگردد

در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و قسمتی  :اهری این دو ماده چنین باید گفتظدر حل تعارض  219و  924جمع مواد در 

عد مبه قسمتی که ، نسبت نمایدخواهان درخواست صدور رای نسیت به آن قسمت را بدر صورتیکه  ،د صدور رای باشدعِمُاز آن 

که اقدام ولی اگر خواهان درخواست نکرد دادگاه اختیار دارد ( 219ماده)باشد  رای می صدور  دادگاه مکلف به ،صدور رای است

 (924 ادهم) خیر به صدور رای نماید یا

 :مثال 

نماید که هر کدام می  معامله ای، اقامه ن وجه نقد از بابت ثمناهزار توم 622به خواسته مطالبه  ر دعواییفخواهان بر علیه چند ن

نسبت به پرداخت سهم خودش اگر دادگاه محکومیت یکی از اصحاب دعوا را . اخت کننددپر باید از خواندگان قسمتی از آن را

 .به درخواست خواهان بایستی نسبت به اقدام به صدور حکم نماید. احراز کند

 :توقیف دادرسی( 8

 «929ماده »

 از حرکت بازداشتن و در معنای اعم به معنای ممنوع کردن است ،توقیف در لغت به معنای متوقف کردن :تعریف( 1-8

هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه »:مقرر می داردقانون آیین دادرسی مدنی  929ماده 

پس از . دارد طرف ديگر اعالم مي دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به  موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد به

يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در  مي ادامهنفع، جريان دادرسي  تعيين جانشين و درخواست ذي
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بر اساس این ماده، قانون گذار در  «.به ديگران ادامه خواهد يافت صورت دادرسي نسبت دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين

مره آرعایت اصول  لیت ادامه دعوا را از دست بدهد، برایمواردی که در حین دادرسی، یکی از اصحاب دعوا فوت شود و یا اه

 .را صادر نماید« قرار توقیف دادرسی»آن به دادگاه دستور می دهد که  و ادامه دادرسی و شرایط اقامه

 : اصول حاکم بر توقیف دادرسی( 2-8

 :و قرار توقیف دادرسی بهتر است بدانید م.د.آ.ق 929 ماده بادر رابطه 

 .صدور قرار توقیف دادرسی مشمول قاعده فراغ دادرس نخواهد شد -9 

 .جنون، سفیه شدن و ورشکستگی: عبارت است از منظور از محجور شدن -2

 .حکم ورشکستگی قبل از قطعی شدن هم قابل اجراست -3

رف متوقف شدن تاجر صِ ،قبل از صدور حکم ورشکستگی حتی اگر دعوایی علیه تاجر در دادگاه دیگری وجود داشته باشد -4

تمامی دعاوی متوقف و با ارجاع رئیس شعبه  ،ولی پس از صدور حکم ورشکستگی ،باعث متوقف شدن آن دعوا نخواهد شد

 9.اول به طرفیت مدیر تصفیه ادامه خواهد کرد

در غیر  ؛باشدفوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال  -9

مانند فوت زوج  .و دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا میکند. گردد بلکه دعوا زایل می ،شود اینصورت دادرسی متوقف نمی

 .باشد باشد و شامل حجر نمی فقط در مورد فوت می البته عدم قابلیت انتقال . یا زوجه در دعوای تمکین یا طالق

تواند دادرسی را متوقف  تا پایان تصفیه نمی( اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده)ل شرکت و حتی انحال فوت مدیر شرکت -6

 2.نماید زیرا شرکت شخصیت حقوقی خود را مادام که تصفیه به پایان نرسیده حفظ می ،نماید

ب دعوا تنها از اصحا در صورتیکه دعوا قابل تجزیه باشد و خواهان و خواندگان متعدد باشند فوت، حجر، زوال سمت یکی -7

اصحاب دعوا فوت،  غیرقابل تجزیه در صورت متعدد بودن شود و بالعکس در دعاوی  ت به او میبسموجب توقیف دادرسی ن

  .شود حجر، زوال سمت هر یك از طرفین موجب توقیف دادرسی نسبت به تمامی آنها می

بلکه توقیف دادرسی مستلزم اطالع دادگاه از  .شود قف نمیپیش آید دادرسی خود بخود متو 929 اگر یکی از مصادیق ماده -1

فرقی نمی کند  .تا زمانیکه دادگاه از مصادیق توقیف مطلع نشده به دادرسی ادامه خواهد داد ،بنابراین .موارد توقیف دادرسی است

 4.این مساله را چه کسی به اطالع دادگاه برساند

                                                           
 97، ص3شمس،عبداهلل، همان، ج 9
 91، ص3شمس،عبداهلل، همان، ج  1

 92/9/9371-9949نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره   3
 96، ص3شمس،عبداهلل، پیشین،ج  4
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از توقیف دادرسی به این علت چون  ،رف اطالع دادگاه کافی استشد صِوقتی یکی از اصحاب دعوا فوت یا محجور  -92

بنابرانی اطالع دادگاه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد، یعنی نیاز نیست که حتماً اصحاب دعوا  .شود قواعد آمره محسوب می

دادگاه برساند و برای دادگاه این امر  بلکه حتی اگر یك رهگذر هم این موضوع را به اطالع ،دادگاه را از این امر مطلع نمایند

 .محرز شود، بایستی دادرسی را متوقف نماید

تقدیم ) شدهیعنی دادرسی شروع  ،شود که دادرسی در جریان رسیدگی باشد توقیف دادرسی در صورتی انجام می -99

 ،شود بنابراین زمانیکه اسباب توقیف دادرسی به دادگاه اعالم می ).رایی صادر نشده باشد(.و پایان نیافته باشد (دادخواست

زیرا دادرسی جریان ندارد یا متوقف  ؛گاه نسبت به صدور رای اقدام خواهد کردددا ،دادرسی به مرحله صدور رای رسیده باشد

و اگر تجدیدنظر  «ماع دعواقرار عدم است» ،در قید حیات نباشد ،به همین علت اگر خوانده در زمان تقدیم دادخواست ؛شود

 .شود دادرسی تا زمان معرفی وراث متوقف می ،خوانده در زمان تقدیم دادخواست فوت کرده باشد

الواقع عقد وکالت فسخ و بعلت عدم احراز  فی ،خواهان فوت کرده باشد ،کند می تقدیم دادخواستدر زمانی که وکیل اگر  -92

 .شود سمت قرار رد دعوا صادر می

فرضی را  گمر« فوت»به نظر می رسد که اطالق واژه. قانون، اشاره ای به مرگ فرضی یا غایب مفقود االثر ندارد 927اده م -93

 .نمی توان به مفاد این ماده عمل کرد ولی در مورد غایب مفقود االثر. نیز شامل می شود

چنانچه خواهانی که حکم اعسار او صادر شده است در حقیقت، . م تعارضی وجود ندارد.د.قانون آ 992و  929بین ماده  -94

پرداخت نشدن هزینه دادرسی، مانع جریان دادرسی . دادرسی متوقف می شود، اما با معرفی ورثه به جریان می افتد فوت شود،

 .د و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شودشونمی 

ولی مرگ وکیل مشمول حکم مندرج . ول این ماده استقیم و متولی وقف مشم وصی، ولی، مرگ نماینده شخص حقوقی، -99

 .همین قانون است 42در ماده 

برای معرفی وراث متوفا از سوی طرف مقابل، الزم نیست گواهی انحصار وراثت ارائه شود، بلکه رویه قضایی استناد به هر  -96

 .دلیلی دیگری از جمله شهادت شهود را نیز کافی می داند

 .قیم نداشته باشد،رفع توقیف مستلزم تعیین قیم اوست یا وراث، محجوری باشد که ولی خاصهرگاه بین  -97

قابل  ؛شود نمی به صورت دادنامه تنظیم سابق بر این گفتیم که قرار توقیف دادرسی :ویژگی های قرار توقیف دادرسی( 3-8

شود که ادامه دادرسی  خود قرار اما باید به موجب اخطار استحضاری به طرف مقابل ابالغ می .شود شکایت نیست و ابالغ نمی

 .مقام یا نمایده طرف است مستلزم معرفی حسب مورد قائم
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 : بررسی حادث شدن موارد توقیف دادرسی در مرحله فرجام خواهی( 4-8

در توجیه این نظریه گفته  .شود باعث توقیف نمی 929ه مندرج در مادحدوث موارد  ،اگر دعوا در مرحله فرجام خواهی باشد

و از سویی دیگر دیوان عالی کشور دادگاه  ؛دادرسی به معنای دقیق کلمه وجود ندارد ،شده است که در مرحله فرجام خواهی

استفاده کرده است، به همین خاطر موارد مندرج در ماده « دادگاه»م صراحتاً از واژه .د.آ.ق929و چون ماده  محسوب نمی شود

در  بایستی 929توقیف دادرسی بعلت حدوث م در مواردی البته طبق نظر دکتر شمس،  .شامل دیوان عالی کشور نمی شود 929

 دیوان عالی کشور،نکه سبب توقیف در زمانی رخ داده باشد که بعد از آن البته به شرط ای .پذیرفته شود مرحله فرجام خواهی نیز

قرار توقیف دادرسی  البته در این مورد نیز دیوان عالی کشور راساً.اب دعوا را الزم بداندصححضور ا، 313م.د.آ.ق ادهدر اجرای م

فرستد، تا آن دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف  بلکه پرونده را به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته می ،را صادر نمی کند

 9.دادرسی نماید

 نفع حتماً باید درخواست کند تا دادرسی جریان پیدا کند  ذی 929 ادهپس از معرفی ورثه، جانشین یا نماینده به صراحت م

دادگاه راساً درخواست ننماید، ( اهان یا خواندهحسب مورد خو)، اگر ذینفع نتیجه اینکه حتی پس از معرفی وراث یا نماینده

 .تواند دادرسی را ادامه دهد نمی

  آن  ایجاددر شرف صدور باشد که سبب توقیف دادرسی در  سببیهرگاه قرار قاطع دعوا برای مثال ابطالل دادخواست به

 .تأثیر مستقیم دارد باید از صدور آن خودداری کرد

 

  :انون آیین دادرسی مدنیتوقیف دادرسی در ق سایر اسباب( 5-8

 (91 ادهم )قرار توقیف دادرسی ناشی از قرار اناطه 

 (249وع ماده ضمو)موارد ناشی از عدم تهیه وسایل اجرای قرار 

 عدم تهیه وسایل اجرای قرار در مرحله تجدیدنظر 

   (947 و921 ادهم)موارد ناشی از تکلیف تأمین 

  (497 ادهم)توقیف دادرسی ناشی از ارجاع به داوری 

 

 

 

                                                           
 در این باره در مبحث فرجام خواهی بیشتر بحث خواهیم نمود  9
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 :استرداد دادخواست یا دعوا( 9

 «927ماده »

نتیجه اینکه استرداد  .باشد و مفهوم لغوی به مفهوم اصطالحی آن نزدیك است ض میااسترداد به معنای اعر: تعریف( 1-9

 .باشد دادخواست یا دعوا به معنای اعراض از دادخواست یا دعوا می

مورد استرداد دعوا را پیش  حسبم استرداد دادخواست و .د.آ.ق 927قانون گذار در ماده : استرداد دعوا در مرحله بدوی( 2-9

بنابراین در صورتی که خواهان بعد از تقدیم دادخواست، از اقامه دعوا خود منصرف شود، می تواند دعوای  .بینی کرده است

در زیر به بررسی این  .مختلف دادرسی دارای شرایط و آثار متفاوتی است« مقاطع»در ولی استرداد دعوا . خود را پس بگیرد

 :موضوع می پردازیم

 :گيرد استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي»

 .نمايد صادر مي در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست. تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند خواهان مي -الف  

 .نمايد در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي. كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند  تواند مادامي خواهان مي -ب 

استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به  -ج

 «.در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد. نظر كند رفص كلي

دادرسی : زمانی ممکن است که اوالً ،قبل از همه چیز بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که استرداد دعوا در هر حالت

به عبارتی . دادرسی پایان نیافته باشد: ثانیاًو . به عبارتی استرداد قبل از تقدیم دادخواست امکان پذیر نیست. وجود داشته باشد

دیگر قاعده فراغ دادرس اجازه دخل تصرف را  ،زیرا بعد از اینکه دادگاه اقدام به صدور رای نماید. دادگاه معد صدور رای نباشد

 .در دعوا به دادرس و طرفین دعوا نمی دهد

 ف از آن را در سه حالت پیش بینی نموده استمالحظه می شود که قانون گذار استرداد از دعوای و انصرا: 

شروع نشده است،   ادرسیاگر خواهان، قبل از شروع اولین جلسه دادرسی بخواهد دعوای خود را پس بگیرد،چون هنوز د. الف

این گرفتن دادخواست با  پسباز .صادرخواهد شد« قرار ابطال دادخواست»در این موارد . بایستی دادخواست خود را پس بگیرد

 .نیازی به جلب رضایت خوانده ندارد ،شرایط

به معنای  ادرسی و دعوا اگر بعد از شروع اولین جلسه دادرسی خواهان تصمیم بگیرد که دعوای خود را پس بگیرد، چون د. ب

ادگاه هم در این موارد هم نیازی به رضایت خوانده وجود ندارد و د. بایستی استرداد دعوا نماید ،اخص واژه شروع شده است

 .صادر خواهد کرد« قرار رد دعوا»

چون بعد از ختم مذاکرات . استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در زمانی ممکن است که خوانده رضایت بدهد. ج 

ین به بنابرا. طرفین، در زمانی که دادگاه آماده صدور رای می شود، امکان دارد که خوانده احتمال دهد در دعوا پیروز خواهد شد
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تا فرصت تجدید قوا را از او گرفته و به عبارتی کار خواهان را در همین دعوا  ،استرداد دعوای خواهان رضایت نخواهد داد

که معموال در  ،نمایدولی در برخی از موارد هم خوانده احتمال میدهد که دادگاه بر علیه وی اقدام به صدور رای . یکسره کند

خواهان هم برای استرداد دعوا انگیزه های مختلفی می تواند داشته باشد که عمده . این موقعیت تن به استرداد دعوا خواهد داد

اگر . 9: است حالت ممکن 2بعد از ختم مذاکرات طرفین  ،بنابراین .ترین انگیزه اش همان است که در مورد خوانده گفته شد

خواهان ، در این حالت: خوانده رضایت ندهد اگر. 2. در این موارد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد: خوانده رضایت بدهد

نمی خواهد تحت هیچ شرایطی دادگاه اگر همچنان بر موضع خود اصرار داشته باشد و  و نمی تواند دعوای خود را پس بگیرد

ن باقی خواهد ماند این است که از اصل حق خود به طور کلی صرف تنها چاره ای که برای خواها اقدام به صدور رای نماید،

صادر می نماید که دارای اعتبار امر قضاوت شده است که « قرار سقوط دعوا»دادگاه حالت،  این در. نظر کند تا دعوا ذائل شود

 .فرصت اقامه ی دعوای مجدد را از خواهان برای همیشه می گیرد

 نیختم مذاکرات طرف: 

شود و دادگاه تشکیل جلسۀ  مذاکرات طرفین مقطعی است که ادعاها، ادله و استدالت اصحاب دعوا متناظراً شنیده میختم 

 .بیند دیگری را برای دعوت اصحاب دعوا الزم نمی

 

 قرار متناسب رضایت خوانده موضوع استرداد «مقطع»

 ابطال دادخواست نیاز نیست استرداد دادخواست قبل از جلسه اول

 رد دعوا نیاز نیست استرداد دعوا طرفین تا ختم مذاکرات

 رد دعوا نیاز است استرداد دعوا بعد از ختم مداکرات

 

 :دقت نمایند

 در . در صورتی که خواهان بعد از ختم مذاکرات طرفین بخواهد دعوای خود را مسترد دارد، بایستی خوانده رضایت بدهد

رد دعوا صادر می شود که خواهان می تواند دوباره در مورد همان خواسته، اقامه دعوا ، قرار صورتی که خوانده رضایت داد

ولی اگر . و دادگاه بایستی اقدام به انشا رای نماید ،در صورتی که خوانده رضایت ندهد، استرداد دعوا ممکن نیست. نماید

از دعوای خویش به طور کلی صرف نظر نماید که  خواهان بخواهد در هر حال دادگاه رای صادر ننماید، می تواند از حق ناشی

 .در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود که اعتبار امر قضاوت شده را دارد که مانع خواهان از اقامه دعوای مجدد میشود

  دقیقا مطابق « ختم مذاکرات طرفین»بنابراین اگر مقطع . امکان پذیر نیست «ختم دادرسی»گفته شد که استرداد دعوا بعد از

و بخواهد بالفاصله انشای  یعنی اینکه بعد ازختم مذاکرات طرفین دادگاه انجام هیچ اقدامی را الزم نبیند باشد؛« ختم دادرسی»
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با ختم دادرسی ختم مذاکرات طرفین منطبق زیرا مقطع . رای نماید، استرداد دعوا حتی با رضایت اصحاب دعوا هم ممکن نیست

 .است شده

 لیه را مستحق مطالبه خسارات ناشی از و بنابراین مدعی ع استرداد دعوا به منزله اعتراف به ناروا بودن دعوای اقامه شده است

 .دادرسی می کند

 تواند از تصمیم خود منصرف شده و به  قبل از صدور قرار خواهان می ،در زمانیکه دادگاه در شرف صدور قرار ابطالل است

 .رسیدگی ادامه دهد

 های دادخواست و هزینه دادرسی  بنابراین پیوست .شود فقط از تقدیم دادخواست اعراض می ،در صورت استرداد دادخواست

 .به خواهان نخواهد شد

 الوکاله و  نامه تعرفه حق آیین 6 ادهبا توجه به بند الف م ؛فی کرده باشدهرگاه در زمان استرداد دادخواست خوانده وکیل معر

الوکاله مرحلۀ نخستین  قرار ابطالل دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوا ربع حق ،الوکاله مخارج سفر وکیل دادگستری حق

 .باشد می

 :استرداد دعوا در مرحله تجدید نظر( 3-9

دادگاه باید استرداد دادخواست نماید و  .کند اعراضکه بخواهد از دعوای خود  در هر زمانخواه ، تجدیدنظردر مرحلۀ تجدیدنظر

 .)استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر مصداق نداردبه عبارتی روشن تر، . قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود

و اصوال احتمال دارد هیچ جلسه ای هم تشکیل نشود تا  زیرا در مرحله تجدید نظر، دادرسی مستمر وجود ندارد ( 363م 

و همانطور که گفته . در تجدید نظر خواهی همه چیز روی دادخواست است. خواهان بخواهد در جلسه دادرسی استرداد نماید

قرار »ادگاه شد در هر مقطعی که تجدیدنظرخواه بخواهد دعوای خود را پس بگیرد، در واقع استرداد دادخواست خواهد کرد و د

چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را » :در این باره مقرر میدارد 363ماده  .صادر خواهد کرد «ابطال دادخواست

 «.نمايد صادر مي مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را
 :استرداد دعوا در مرحله واخواهی( 4-9

ر مرحلۀ استرداد دادخواست داز نظر دکتر شمس .استبینی نشده  پیش انوندر ق یا دعوا واخواهی استرداد دادخواستدر مرحلۀ 

 .باشد میدارا دادخواست در مرحلۀ تجدیدنظر را  واخواهی همان آثار استرداد

 :استرداد دعوا در مرحلۀ فرجام( 5-9

 363 ادهولی با توجه به اصول کلی و وحدت مالک از م .است نشدهبینی  پیش انوناسترداد دادخواست در مرحلۀ فرجام در ق

و مناسبترین رای که در پی استرداد باید صادر  .پذیر است استرداد دادخواست در مرحلۀ فرجام هم امکان م، باید پذیرفت.د.آ.ق

 .شود قرار ابطالل دادخواست فرجامی است
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 در هر مقطعی که بخواهیم دعوای خود را پس ( مثال طرق شکایت از آرا)،منوط به مدت معین باشداقامه ی اگر  :یک قاعده

ولی اگر اقامه . و دادگاه قرار ابطال دادخواست آن مرحله را صادر خواهد کرد دهیمبایستی استرداد دادخواست انجام  ،بگیریم

دعوا در مرحله اعتراض  استرداد .کنیمعمل می  927دقیقا بر اساس ماده ( مانند مرحله بدوی)منوط به مدت معین نباشد دعوا 

بنابراین باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد در نتیجه قرار ابطالل  .عیناً مثل مرحله بدوی است ثالث با همین استدالل،

نیز  نیو بعد از ختم مذاکرات طرف« قرار رد دعوا»و اگر بعد از اولین جلسه دادرسی صورت گیرد  .دادخواست باید صادر گردد

استرداد دادخواست در مرحله اعاده دادرسی با توجه به اینکه اعاده دادرسی دارای  .تحت شرایطی که گفته شد امکان پذیر است

 .مدت معینی است؛ برابر با قواعد استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر خواهی است

 وکیل  .د که در وکالتنامه این حق تصریح شده باشدتواند دعوا یا دادخواست را استرداد کن وکیل خواهان در صورتی می

که این حق به  و بدان رضایت دهد کند قبول تواند استرداد دعوای خواهان را بعد از ختم مذاکرات طرفین خوانده نیز زمانی می

این است که طرفین  ،که موکل معموال حق استرداد دادخواست یا دعوا را به وکیل می دهد یکی از موارد شایع .او داده شده باشد

در وکالت نامه تصریح می نمایند که در صورتی که موکل تمام حق الوکاله وکیل را تا پایان دادرسی نپردازد، وکیل حق خواهد 

 .در این صورت وکیل در مقابل خسارات حاصله هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. داشت اقدام به استرداد دادخواست نماید

 است قابل پذیرشالقاعده تیم صغیر  استرداد دعوا از ولی و علی. 

  با استرداد دعوا تمامی اقدامات قانونی دادگاه و نتایج آن مانند گواهی گواهان، قرار تحقیق و معاینه محل و کارشناسی

شود یا اقرار قاطعی صورت مانند اینکه مجعولیت سندی احراز )داز شده باشرولی اگر موضوعی اح ؛شود یکن تلقی می لم کان

و تهیه گزارش اصالحی، شنیده  انصراف دعوا پس از حصول سازش .دنده اعتبار خود را از دست نمی موضوعاتاین  (بپذیرد

 .شود نمی

 در صورتی ممکن  ،استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتیکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نباشد

است که دادگاه این موضوع را از طرفین ابالغ به اطالع خوانده برساند و یك موعد قضایی را برای جویا شدن از نظر خوانده 

سکوت نشانه » در دنیای حقوق شود زیرا با اتمام موعد قضایی و سکونت خوانده این امر به عدم رضایت تلقی می .قرار دهد

 .«رضایت نیست

، 999مواد ).استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا قرارهای تأمین مانند تأمین خواسته یا دستور موقت مرتفع خواهد شد با:نکته

324-322) 
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 :اریـدعــاوی طـ( فصل هشتم

 «743الی  731و مواد 71ماده ، »

 :تعریف( 1

ه بر دعوای کدعوای طاری دعوایی است . ، آمده استطاری در لغت به معنی غیر اصلی و آن چیزی که بر اصلی عارض می شود

در همان دادگاهی رسیدگی میشود که به دعوای « منشا واحد باشد» یا « دارای ارتباط کامل»واگر با آن . اصلی عارض میشود

 (71ماده .)اصلی رسیدگی می شود

 :دسته تقسیم می شود 4دعاوی طاری کال بر 

در برخی از دادرسی ها  .خواهان دعوای اصلی بر علیه خوانده دعوای اصلی اقامه می کنددعوایی است که  :دعوای اضافی (2

بنابراین بهترین چاره آن است نسبت به . ته دیگری را مطالبه نمایداحتمال دارد خواهان بعد از مطالبه خواسته اصلی، خواس

با خواسته اولیه دارای منشا واحدی نباشند، یا اینکه  ولی گاه ممکن است که خواسته دوم خواهان. افزایش خواسته اقدام نماید

در این شرایط خوانده می تواند با تقدیم دادخواست، نسبت به . دارای منشا واحد بوده ولی ارتباط کاملی با یکدیگر نداشته باشند

  .اقامه دعوای اضافی اقدام نماید

در این دعوا خوانده . خواهان دعوای اصلی اقامه میکند دعوایی است که خوانده دعوای اصلی بر علیه :دعوای متقابل( 3

 .نامیده می شود« خوانده دعوای تقابل» ،و خواهان دعوای دعوای اصلی نامیده می شود«خواهان دعوای تقابل»دعوای اصلی 

مه می ااق ،یا هر دوی آنها ،انده دعوای اصلیشخص ثالث بر علیه خواهان یا خوی است که دعوای :دعوای ورود ثالث ( 4

 .نماید

 :دعوای ورود ثالث خود بر دو دسته تقسیم می شود

دعوایی را به خواسته مطالبه « الف»برای مثال  :در این دعوا ثالث برای خود مستقال حقی قائل است: دعوای وارد ثالث اصلی (1-4

با اطالع از جریان چنین دعوایی با اعتقاد بر « ج»اقامه کرده است؛ و در « ب»یک دستگاه اتومبیل از بابت تحویل مبیع بر علیه 

بوده است، دعوای ورود ثالث با خواسته تحویل اتومبیل از بابت استرداد مال « ب»ینکه اتومبیل مال اوست و به طور امانی در ید ا

 .را اقامه نموده و وارد دعوا می شود امانی

بلکه خود را در محق شدن یکی از . در این نوع دعوا وارد ثالث برای خود مستقال حقی قائل نیست :دعوای وارد ثالث تبعی (2-4

که موضوع آن حق عبور و مرور از ملک وی  «ب»حق ارتفاقی را از شخص « الف»شخص : مثال .اصحاب دعوا ذینفع می داند

ارتفاق )«ب»با اعتقاد بر مالکیت بر ملک متصرفی  «ج»شخص ( ارتفاق قراردادی.)دریافت کرده استبه موجب قرارداد  می باشد

در این دعوا پیروز شود « ج»متوجه این مساله است که اگر « الف». دعوای خلع ید از ملک را بر علیه وی اقامه می نماید (دهنده
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 ترازو به نفع کفه به همین دلیل برای قوی کردن. درآورد، به تبع آن، حق ارتفاق وی نیز منتفی است« ب»و ملک را از چنگ 

 .به تبع او وارد دعوا می شود و ادله و دفاعیاتی را ارائه می دهد« ب»

در دعوای  .نده دعوای اصلی بر علیه شخص ثالث اقامه می نمایندخواهان یا خوا ی است کهدعوای :دعوای جلب ثالث (5

با  «الف»برای مثال  .گفته می شود« مجلوب ثالث» و به خوانده دعوای جلب« جالب ثالث»جلب ثالث به خواهان دعوای جلب 

اقامه می  است ملک که متصرف « ب»خلع ید از اعیانی، بر علیه  اعالم مالکیت و ادعای مالکیت بر ملکی، دعوایی به خواسته

ملک را به او فروخته  را که« ج»دادرسی دادخواستی با عنوان جلب ثالث تقدیم دادگاه نموده و  نیز در اولین جلسه« ب».نماید

و « خوانده دعوای اصلی»، ب«خواهان دعوای اصلی» ،«الف»در این دعوا  .است به دادرسی جلب می نماید تا پاسخ دعوا را بدهد

 .است« دعوای جلب ثالثخوانده »نیز  «ج»است و « خواهان دعوای جلب ثالث»در عین حال 

در قانون به دعوای جلب اصلی و تبعی تقسیم می شود، ولی : ثالث نیز به دو دسته جلب برخی از اساتید اعتقاد دارند که دعوای 

 .بنابراین ما نیز از پرداختن بدان خودداری می نماییم. ثالث اصلی اشاره نشده است

  :شرایط دعاوی طاری( 6

برای اینکه بتوان به دعوای طرح شده همزمان با دعوای اصلی رسیدگی نمود و به عبارتی دقیق تر برای اینکه  :شرایط ماهوی (1-6

از شرایط ذیل وجود داشته « یکی»دانست، بایستی « طاری»بتوان دعوای اقامه شده از سوی یکی از اصحاب دعوا یا ثالث را 

 :باشد

 .دباش« منشا واحد»عوای اصلی دارای دعوای طاری با د.7

 .دباش« ارتباط کامل»ای اصلی دارای دعوای طاری با دعو.2

نیازی نیست که هر دو شرط باهم وجود داشته باشد، بلکه اگر یکی از شروط حاصل شود کافی است که دعوای طرح شده  :نکته

 .طاری محسوب شود

 منشا واحد و ارتباط کامل از سوی حقوق دانان اینچنین تعریف شده است: 

یعنی سبب دعوای اصلی با . منظور از منشا واحد همان سبب واحد است که قبال در مورد آن توضیح کافی داده شد :واحد منشا

 7.واحد باشد (اعم از اضافی،متقابل،وارد ثالث و جلب ثالث)سبب دعوا طاری اقامه شده

 

                                                           
 414،ص7شمس، عبداهلل، پیشین،ج  7
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 شق دوم از ماده).موثر در دیگری باشدتصمیم در هریک،  اتخاذ که استوجود مارتباط کامل  وقتیبین دو دعوا  :ارتباط کامل

به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی  (م.د.آ.ق 747

ین ارتباط را ارتباط ااز انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، 

7.کامل گویند
. اما در اینجا به مثالهایی از آن اشاره می کنیم دعاوی مرتبط مصادیق متعدد و متنوعی دارد که قابل احصا نیستند، 

ثمن یک معامله مال غیر منقول تأدیه نشده، بایع برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می کند، در  مثالً

چه اگر بیع فسخ  این دو دعوی مرتبط هستند،. ن حال مشتری نیز در محل وقوع ملک دعوی فسخ معامله را طرح می نمایدعی

همچنین دعاوی مالکیت و خلع ید، بطالن و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه 2.شود ذمه مشتری نسبت به ثمن بری خواهد شد

.ب می شوندضامن و مدیون اصلی از جمله دعاوی مرتبط محسو
3 

برای روشن شدن موضوع مثالی  .گاه ممکن است دو دعوا ناشی از یک منشا باشند ولی بین آنها ارتباط کاملی وجود نداشته باشد

 :می آوریم

اقامه می نماید ( مستاجر)بر خوانده ،دعوایی را به خواسته الزام به استرداد عین مستاجره به دلیل پایان مدت اجاره( موجر)خواهان

 (دعوای اضافی.)و مطالبه می نماید دعوای الزام به تحویل اجور معوقه را برعلیه همان خوانده اقامه ،نیز« جلسه اول»و در اثنای 

ه هر دو بنابراین در صورت رعایت سایر شرایط، دادگاه بایستی ب. ددو عقد اجاره است و واحد می باش منشا این دو دعوا هر

زیرا احتمال دارد دادگاه در دعوای اول خوانده . دو دعوا ارتباط کامل وجود ندارددر حالی که بین این  .دعوا یکجا رسیدگی کند

پس تصمیم گیری در هریک از دو دعوا تاثیری در دعوای دیگر نخواهد . را محکوم و در دعوای دوم خوانده را پیروز بداند

خواهان را پیروز اعالم نماید، این پیروزی تاثیری در « مطالبه عین مستاجره»، اگر دادگاه در دعوای به عبارتی روشن تر .داشت

؛ زیرا احتمال دارد مدت اجاره به درستی پایان یافته باشد ولی در مقابل مستاجر .ندارد« مطالبه اجور معوقه»دعوای دیگر او یعنی 

 .است هاجور عین مستاجره را سابقا پرداخت نمود

 : صالحیت دادگاه رسیدگی کننده (2-6

برای آمادگی ذهن داوطلیبن گرامی، ،لیکن . نچه که الزم بود عرض گردیدآدر این باره در بحث مربوط به صالحیت ها هر 

لی به و. را در هر حال باید رعایت کرد دادگاه رسیدگی کننده صالحیت ذاتی ،در اقامه دعوای دعوای طاریبایستی بیان کرد 

حتی اگر . دعوا در دادگاهی اقامه و رسیدگی می شود که به دعوای اصلی رسیدگی می شود .صالحیت محلی توجهی نمی شود
                                                           

 جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،چاپ بیست و یکم، تهران، ذیل واژه دعاوی مرتبط 7
 244، ص 7343دوم  چاپ، تهران, 2ج ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، احمد ،متین دفتری  2
 منظور از ارتباط کامل در بین دو دعوا این است که اگر دادگاه در یکی از دو دعوا خوانده را محکوم نماید، احتمال محکومیت او در دعوای به نظر ما  3

 است نیز زیاد باشد یا بالعکسدیگر نیز زیاد شود و اگر در دعوایی پیروز شد، احتمال پیروزی او در دعوای اضافی که بر علیه او اقامه شده 
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دقت شود که اگر . در هر حال باید رعایت شود ذاتیولی صالحیت . صالحیت محلی رسیدگی به دعوای طاری نداشته باشد

گی نمی تواند بدان رسید ،نداشته باشدای رسیدگی به دعوای طاری را دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صالحیت ذاتی بر

 و خواهان این دعوای بایستی دعوای خود را در دادگاهی که صالحیت ذاتی برای رسیدگی را دارد طرح و پیگیری نماید؛ .نماید

زیرا . دعوای اصلی تقدیم شودولی برخالف آنچه شهرت یافته است، دادخواست در هر حال باید به دادگاه رسیدگی کننده به 

این دادگاه باید از اقامه دعوای طاری مطلع باشد تا اگر رسیدگی به دعوای اصلی را منوط بر مشخص شدن نتیجه دعوای طاری 

 .تشخیص دهد، رسیدگی به دعوا اصلی را تا مشخص شدن نتیجه دعوای طاری متوقف کند

این دعوا در ( دعوای اصلی.)اقامه میکند« سعید»استرداد یک دستگاه اتومبیل بر علیه رضا دعوایی را با خواسته الزام به : برای مثال

که ادعا دارد اتومبیل مذکور را از آیدین خریداری نموده است  دعوایی را بر علیه « سعید». دادگاه شهرستان تبریز اقامه شده است

دعوای جلب ثالث سعید هم باید در دادگاه . را در دعوا بدهد« رضا»آیدین اقامه میکند و او را به دعوا جلب می کند تا پاسخ 

ولی اگر . زیرا دادگاه شهرستان تبریز صالحیت رسیدگی ذاتی به دعوای جلب ثالث را دارد. شهرستان تبریز اقامه و رسیدگی شود

دادگاه شهرستان تبریز صالحیت ذاتی رسیدگی به دعوای جلب را نداشته باشد، دادخواست باید به دادگاه  بر فرضدر این مثال 

 . واین دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را به مرجع صالح خواهد فرستاد. تبریز تقدیم شود

 :موعد اقامه دعوا (3-6

دعوای اضافی و دعوای متقابل بایستی تا اولین . قانون استطرح و اقامه برخی از دعوای طاری منوط به رعایت موعد مقرر در  

دادرسی تقدیم دادگاه شده و دادخواست بایستی تا اولین جلسه  دعوای جلب ثالث نیز درخواست.جلسه دادرسی اقامه شود

قتی که دادرسی تمام تا ودر مقابل، دعوای ورود ثالث موعد خاصی ندارد و وارد ثالث می تواند  .روز تقدیم شود 3ماهوی نیز تا 

 .نشده است، با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود

 :احکام دعاوی طاری( 7

 :دعوای اضافی( 1-7

یعنی خواهان عالوه بر دعوای اولیه خود، دعوای . گفته شد دعوای اضافی دعوای خواهان اصلی بر علیه خوانده اصلی است

 .دیگری را نیز بر علیه وی اقامه می کند

خواهان بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را همراه با ضمائم آن تقدیم همان  ،دعوای اضافی برای اقامه

دادخواست اضافی دقیقاً همان پروسه ای را طی خواهد نمود که دادخواست . دادگاهی بکند که دعوای اصلی را اقامه نموده است

 45بنابراین در صورتی که مشخصات خواهان این دعوا مشخص نباشد، مدیر دفتر دادگاه در اجرای ماده . است طی نمودهاصلی 

هزینه دادرسی این  .م، قرار رد فوری دادخواست را صادر خواهد نمود و دیگر موارد نقص نیز تابع قواعد عمومی است.د.آ.ق
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بعد از تقدیم  .محاسبه و اخذ خواهد شد... قانون وصل برخی از  3اده دعوا نیز بر اساس خواسته مندرج در آن و با توجه به م

در مورد دعوای اضافی . مهلت کافی برای دفاع از خواسته جدید به خوانده اعطا شود در اجرای اصل تناظر، دادخواست بایستی

 :نکات ذیل مورد توجه است

 خواهان این دعوا همان . است و پرداخت هزینه دادرسی استدعوای اضافی، دعوایی تمام عیار بوده و مستلزم تقدیم دادخو

 .خواهان دعوای اصلی است و خوانده این دعوا، همان خوانده دعوای اصلی است

 اقامه دارد مکانا تا پایان اولین جلسه دادرسی و فقط در مرحله بدوی 59وحدت مالک از  اخذ مدت دعوای اضافی با. 

  یعنی بین خواسته ابتدایی خواهان و خواسته جدید او، . شرایط اقامه دعوای طاری موجود باشددر دعوای اضافی نیز، بایستی

در این صورت خواهان با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به . واحد وجود داشته باشد أارتباط کامل یا منش

 .ای اضافی اقدام خواهد نمودخواسته جدید، با رعایت تمامی شرایط اقامه دعوا، نسبت به اقامه دعو

 همچنین در هریک . عکس این قضیه نیز صادق است. دعوا در دعوای اصلی تاثیری در دعوای اضافی نخواهد داشت استرداد

دیگری صادر شود، دادرسی نسبت به دعوای  از دعاوی به هر دلیلی قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست و یا هر قرار قاطع

 .دیگر ادامه خواهد داشت

 :ورود ثالث( 2-7

به عبارتی ثالث قصد وارد شدن به . وارد ثالث عنوان دعوایی است که در اثنای دادرسی شخص ثالثی تصمیم به اقامه آن می کند

است که تمامی احکام وشرایط موجود برای تقدیم  مستقل و تمام عیاریک دعوای  زدعوای وارد ثالث نی. دعوای اصلی را دارد

بنابراین، در صورتی که درجریان دعوایی ثالثی بخواهد وارد دعوا شود، . دادخواست بدوی در آن نیز ساری و جاری است

صراحتاً  (ی یا تبعیاستقالل)بایستی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست نموده و در دادخواست منظور خود را از ورود در دعوا 

در بحث مربوط . در غیر اینصورت دادگاه بدون توجه به دادخواست ورود ثالث، جریان دادرسی را ادامه خواهد داد.اعالم نماید

 :به دعوای ورود ثالث موارد ذیل مورد توجه است

 بنابراین هزینه دادرسی . دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری است و از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است

ای است  ای وارد شود، هزینه دادرسی معادل هزینه مرحله ثالث در هر مرحله. آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود

 .شود که در آن وارد می

 زوال، توقیف و استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی زوال، توقیف و استرداد دعواست. 
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  بنابراین در احراز  .مده و محتمل باشدآدر دعوای ورود ثالث تفاوتی نمی نماید که نفع بوجود آمده حال باشد و یا بوجود

شرایط اقامه دعوا، عالوه بر اهلیت و مشروع بودن جهت دعوا و احراز سمت، همین که دادگاه احتمال دهد در صورت پیروزی 

 .، شرط ذینفع بودن نیز حاصل استا ضرر مستقیمی به او خواهد رسیدیا محکومیت هر یک از اصحاب دعوا نفع ی

  ن طرف مدعی باشد، در آبنابراین اگر . ف او وارد دعوا شده استطروضعیت ثالث تبعی تابع طرفی است که برای تقویت

برای نمونه اگر وارد ثالث  .شوددادرسی مانند مدعی با او رفتار می شود و اگر مدعی علیه است، همانند مدعی علیه انگاشته می 

تبعی بیگانه باشد و برای تقویت طرف خواهان وارد دعوا شده باشد، به درخواست خوانده مکلف به پرداخت تامین مخصوص 

 .بیگانگان است

  دیدنظر یا بنابراین اگر دعوا در مرحله بدوی یا تج. ق دعوای وارد ثالث تا پایان دادرسی امکان پذیر است 731بر اساس ماده

ثالث می تواند وارد دعوا ( یعنی دادگاه اقدام به اصدار رای ننموده است)تا زمانی دادرسی پایان نیافته  ،مرحله واخواهی باشد

دارد تا ه فرجام خواهی دادرسی وجود نلزیرا در مرح. ولی دعوای ورود ثالث در مرحله فرجام خواهی قابل قبول نیست. شود

بنابراین چون . دیوان عالی کشور، به صورت شکلی است از سوی دیگر گفته شده است که رسیدگی در. ودثالثی هم بدان وارد ش

نسبت به این دعوا بنابراین امکان رسیدگی در مرحله فرجام خواهی  ،شودانجام به دعوای وارد ثالث بایستی رسیدگی ماهوی 

برای رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض ارسال شود، ثالث می تواند البته اگر پرونده در دیوان عالی کشور نقض و .وجود ندارد

 .در این وارد دادرسی شود

 ثالث می تواند بدون اینکه در مرحله بدوی وارد شده باشد، ابتدا به ساکن در مرحله تجدیدنظر وارد دعوای طرفین شود .

واقع به دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر به منزله در  .وجود دعوا در مرحله بدوی بی اطالع باشد از نیازی هم نیست که

هم ثالث را از امتیاز دو درجه  م است، عمالً.د.آ.ق 1این امر با اینکه استثنایی است بر ماده  یک دعوای بدوی رسیدگی می شود،

بدواً ثالث را در مرحله همچنین طرفین دعوا می توانند  (.البته به خواست خودش.)بودن رسیدگی در دادگاه ها محروم میکند

این امر نیز عمالً مجلوب ثالث از امتیاز دو درجه ای بودن رسیدگی در دادگاه محروم خواهد . تجدیدنظرخواهی جلب نمایند

 .کرد

 در صورتی که رای غیر قطعی از دادگاه ین، دعوای ورود ثالث زمانی قابلیت طرح را دارد که دادرسی در جریان باشد؛ بنابرا

تجدیدنظرخواهی به عمل ن آتا زمانی که از  ، در صورتی که ثالث رای صادره را مخالف حقوق خود بداند،شودمی بدوی صادر 

 به محض تقدیم دادخواست تجدیدنظر،. را تقدیم دادگاه صادر کننده رای نماید «اعتراض ثالث»بایستی دادخواست نیامده باشد، 

 . چون از این لحظه اشتغال دادگاه تجدیدنظر شروع می شود، ثالث می تواند وارد دعوای تجدیدنظرخواهی شود
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 ( خواهان یا خوانده دعوای اصلی)حقی شود ممکن است به جبران خسارت محکوم له  هرگاه وارد ثالث محکوم به بی

خواهان اصلی متعلق به او اعالم شود، باید خسارات دادرسی محکوم شود و اگر ثالث اصلی حاکم شود؛ یعنی حق مورد ادعای 

اما وضع وارد ثالث تبعی تابع وضع طرفی است که برای تقویت او وارد دعوا شده است؛ . او را خوانده دعوای اصلی جبران کند

تواند  ر محکوم شود میدر صورتی که طرف مذکو. شود، اعتراض کند تواند به رایی که علیه طرف مذکور صادر می بنابراین نمی

قابل اثبات باشد، خسارات  م.د.آ.ق 474الوکاله دفاع از دعوای ثالث محکوم شود و اگر شرایط مقرر در ماده  به پرداخت حق

اگر ثالث به هر علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حکم قطعی بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود،  7.دادرسی را مطالبه کند

اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی شود، حق اعتراض . ماند اعتراض شخص ثالث باقی نمی برای او راهی جز

2.نسبت به حکم صادره راجع به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد داشت
حتی زمانی که وارد ثالث عنوان خواهان  

لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض . شود یشان تلقی میگیرد، در عمل جزیی از اصحاب دعوا واحد از ا تبعی را به خود می

 .کند ثالث را از خود سلب می

  و دادگاه به . د ثالث اصلی نداردوری، تاثیری در رسیدگی به دعوای ودعوای اصلاسترداد دعوا در استرداد دادخواست یا

استرداد  نتیجتاً ،تبعی چون دعوایی مستقل نیستولی ورود ثالث . دعوای ورود ثالث اصلی در هر حالت رسیدگی خواهد کرد

به طور کلی صدور قرار قاطع در دعوای  .دادخواست یا دعوای اصلی باعث عقیم ماندن دعوای وارد ثالث تبعی نیز می شود

حال در صورتی که شرایط فراهم باشد، به دعوای طاری در هر  ،اصلی تاثیری در دعاوی طاری نخواهد داشت و دادگاه بایستی

 .رسیدگی کند

 :جلب ثالث( 3-7

دعوایی است که خواهان یا خوانده دعوای اصلی یا یکی دیگر از اصحاب دعوا بر علیه شخص  ،جلب ثالث چنانچه گفته شد

در اینجا یعنی دعوت « جلب»منظور از . ثالثی که در دادرسی شرکت ندارد، اقامه می شود و او را به دادرسی جلب می نماید

زیرا ثالث می تواند در جلسات . جلب اصطالحی در آیین دادرسی کیفری نیست ،بنابراین منظور. دادرسی استاجباری به 

به شرکت در جلسات دادرسی ندارد و در صورتی که شرایط رای غیابی وجود داشته باشد، در  یدادرسی شرکت نکند و اجبار

گاه ممکن : در دو حالت صورت می پذیرد لب ثالث معموالًج .رای صادره بر علیه ثالث غیابی خواهد بود ،صورت محکومیت

به ضرر ثالث  ،صادر می شود شاند، بعد از ختم دعوی حکمی که به نفعندعوای اصلی بیم داشته باشیا خوانده است که خواهان 

ا در همین دادرسی یکسره بنابراین او را به دادرسی جلب می نمایند تا کار او ر. نماید« اعتراض ثالث»بوده و ثالث نسبت به آن 

                                                           
 721، ص 7394غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور،   1

 قانون آیین دادرسی مدنی 471رجوع کنید به ماده   2
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بهترین راه برای این کار آن است که ثالث در  .و حکم صادره نسبت به ثالث نیز اعتبار امر قضاوت شده را داشته باشد .نماید

مرحله تجدیدنظرخواهی جلب شود، تا حکم صادره بر علیه وی هم قطعی شده و عمالً ثالث نتواند بیش از یک مرحله از خود 

اهان دومین مورد شایع برای جلب ثالث این است که معموال خوانده ثالث را به دادرسی  جلب می نماید تا پاسخ خو .دفاع نماید

 .از ثالث به خوانده انتقال یافته باشد ،ن داردع حقی که خواهان ادعایی نسبت به آموضوزیرا ممکن است که . را بدهد

را داشته  اصلیکه بایستی شرایط دعوای  نیز همچون سایر دعاوی طاری، دعوایی مستقل و تمام عیار است؛ دعوای جلب ثالث

و تمامی شرایطی که در تقدیم دادخواست دعوای اصلی . ، یعنی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی استباشد

نیازی به تقدیم ( وتنها دعوای طاری) یی که دعوای جلب ثالث تنها جا .در دعوای جلب ثالث هم باید رعایت شود ،وجود دارد

زیرا به صراحت . در مرحله واخواهی مطرح میکند( واخواه)دادخواست ندارد، دعوای جلب ثالثی است که محکوم علیه غیابی

خواست اصلی واخواهی جلب ثالث را همراه با داد «درخواست»م اگر واخواه بخواهد ثالثی را نیز جلب نماید، .د.آ.ق 731ماده 

علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید  محكوم»:این ماده مقرر میدارد. باید تقدیم دادگاه نماید

علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و  به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض تواماً جلب را با دادخواست اعتراض خواسترد

 1 «.دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز

و شخص ثالثی که جلب جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است 

شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر  گردد خوانده محسوب میمی

چه دادخواست جلب ثالث رد چنان. نماید دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابالغ می

باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی  ا حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر میشود، فقط همراه ب

 .گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می

اقامه شود بنابراین اگر در مرحله نخستین اقامه شود و حکم  تجدیدنظردعوی جلب ثالث ممکن است در مرحله نخستین یا 

دعوای  تجدیدنظرهم به ماهیت دعوا رسیدگی می شود ولی اگر در مرحله  تجدیدنظرباشد در مرحله  تجدیدنظردادگاه قابل 

                                                           
محض تایپی در قانون است و منظور قانون  در این ماده ناشی از اشتباه« درخواست»در مورد این ماده برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند وجود واژه   1

استفاده « دادخواست»این دسته بر این اعتقاد استوارند که در پیش نویس الیحه قانون آیین دادرسی مدنی نیز از واژه. بوده است« دادخواست»گذاران همان 

نتیجه اینکه حتی در صورتی که این موضوع . ضوع را رد می نمایدنگارنده با رجوع به منابع معتبر و با تدقیق در پیش نویس الیحه، این مو. گردیده است

البته باید گفت که متاسفانه در بعضی از . را مدنظر قرارداد« درخواست»ناشی از اشتباه تدوین کنندگان قانون بوده باشد نیز بایستی در سواالت کنکور واژه 

بدون در نظر گرفتن حساسیت موضوع، خودسرانه به اصالح این ماده پرداخته و از  چاپ های قانون آیین دادرسی مدنی مالحظه می گردد که ناشران

 .استفاده نموده اند« دادخواست»واژه
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به دعاوی  جلب ثالث اقامه فقط دریک درجه رسیدگی می شود واین استثنائی است بر اصل دو درجه بودن رسیدگی ماهوی

 .حضوری یا غیابی بودن حکم در دعوی جلب ثالث م .د.آ.ق 1موضوع ماده 

حکم دادگاه در دعوی جلب راجع به حضوری و غیابی بودن تابع حکم اصلی است النهایه اگر مجلوب ثابت پاسخ دعوی را 

ند با همان دادخواستی که داده ندهد یا در دادرسی اختصاری حاضر نشود کسی که دعوی جلب ثالث را اقامه نموده می توا

واهد و این امر اختصاص به زمانی دارد که محکومیت مجلوب ثالث تقاضا شده باشد وگرنه خرسیدگی به دعوا را مستقالً ب

رسیدگی مستقل اثری ندارد چه مجلوب ثالث خوانده محسوب می شود و  دچنانچه جلب ثالث به منظور کمک و تقویت باش

درشأن خوانده است می نماید یا بخواهد دفاع مؤثری کند که با رسیدگی مستقل امکان ندارد بنابراین علی  چه بسا ایراداتی که

 :االصول به دعوای جلب ثالث و دعوای با هم رسیدگی می شود ولی در موارد زیر استثناء است 

رسی در این صورت چنانچه دعوی جلب هرگاه بر دادگاه معلوم شود که طرح دعوی جلب به منظور تبانی و تأخیر در داد (الف

به منظور تبانی باشد در صورت محکومیت جالب دادگاه مکلف است او را عالوه بر خسارات قانونی به دو برابر هزینه دادرسی 

 به نفع دادرسی به نفع دولت محکوم نماید 

حاضر نشود و جالب ( دادرسی اختصاری  در) پاسخ ندهد یا در روز جلسه ( تبادل لوایح ) اگر شخص ثالث در موعد مقرر  (ب

 رسیدگی به دعوی را علیه او مستقالً با همان دادخواست جلب خواستار شود 

هر گاه شخص مجلوب در دادگاه به داوری با طرفین اصلی موافقت نکند دعوای اصلی به موافقت . م .د.آ.ق 147طبق ماده  (ج

 .تقالً رسیدگی می شودطرفین آن به داوری ارجاع شده و به دعوی جلب مس

 و دادگاه به دعوای جلب ثالث در هر . استرداد دادخواست یا دعوای اصلی، تاثیری در رسیدگی به دعوای جلب ثالث ندارد

 .حالت رسیدگی خواهد کرد

 حتی اگر سبب آن در مرحلة نخستین  ؛پذیر است در مرحله تجدید نظر هم امکان 734 ادهدعوای جلب ثالث به صراحت م

تا پایان  نیز، مهلت جلب ثالث .در مرحله واخواهی هم قابل طرح است 731جلب ثالث به صراحت ماده . وجود داشته باشد

 .استاولین جلسه دادرسی 

 شود نه  دعوی تعیین میشود با توجه به خواسته این  قابلیت شکایت از رایی که نسبت به وارد ثالث یا مجلوب ثالث وارد می

ممکن است دعوای اصلی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، ولی خواسته دعوای  ،بنابراین. دعوای اصلی خواسته خواسته یا تقویم

  .جلب ثالث طوری تعیین یا تقویم شده باشد که غیر قابل تجدیدنظرخواهی به شمار رود

 مانند ایرادات )و دارای تمامی وظایف و حقوق خوانده دعوی اصلی مجلوب ثالث در دعوای جلب ثالث، خوانده محسوب

جالب ثالث نیز خواهان محسوب شده و تمامی قواعد حاکم بر خوانده در مورد وی نیز رعایت خواهد  .خواهد بود...( و 94ماده 
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مجلوب ثالث بعد از اینکه به دادرسی جلب شد، از طرف  .هرچند خواهان دعوای جلب ثالث، خانده دعوای اصلی باشد .شد

حتی شخص  های دعوا محسوب می شود بنابراین می تواند به نوبه خود دعوای متقابلی بر علیه جالب ثالث اقامه نماید، یا اینکه

 .ثالث دیگری را به دادرسی جلب نماید

 مال این احت چون و لیکن.شود می لین جلسه دادرسی اقامهنظر نیز دعوای جلب ثالث حداکثر تا پایان اودر مرحلة تجدید

، برای اینکه عمالً خواهد ثالثی را جلب کند هر یک از طرفین که می ،ای تشکیل نشود جلسهنظر، وجود دارد که در مرحله تجدید

  .نمایدنظر تقدیم دادگاه همراه با دادخواست تجدید باید دادخواست جلب ثالث را با مشکلی مواجه نشود،

 خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث  471و479در اجرای قواعد عام  ،شودلث اگر در دعوای جلب ثالث محکوم مجلوب ثا

و اگر حاکم شود خسارت دادرسی که به او وارد شده در اجرای همان قواعد به وسیله جالب  .شود القاعده به ولی تحمیل می علی

 . القاعده باید جبران شود علی

   می دانیم که قرارهای قاطع که در مرحله بدوی از دادگاه صادر می شود، در صورتی که اصل دعوایی که راجع به آن قرار

در قانون آیین دادرسی . قاطع صادر شده است، قابل تجدیدنظرخواهی باشند، خود قرار نیز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود

بر اساس ماده . است« قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث»این استثنا در مورد . مدنی بر این اصل استثنایی وارد شده است

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر »:قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد 741

خوانده دعوای اصلی صادر می شود، حتی  بنابراین، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث که طبیعتاً بر علیه خواهان یا« .است

با این توضیح روشن . در صورتی که اصل حکم قابلیت تجدیدنظر خواهی باشد، مستقالً قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود

صادره در مورد دعوای ( اعم از حکم یا قرار)است که برای نقض قرار رد دادخواست جلب ثالث، بایستی ابتدا از اصل رای 

 دیدنظرخواهی به عمل آید؛ سپس به تبع آن از قرار رد دادخواست جلب ثالث نیز تجدیدنظرخواهی به عمل آیداصلی تج

  :دعوای متقابل( 4-7

اع به معنای اخص دفکه نوعی ؛ باشد دعوای متقابل، دعوای خوانده اصلی دعوا بر علیه خواهان اصلی می سابق بر این گذشت،

. تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید خوانده می »:م در باب دعوای متقابل مقرر می دارد.د.آ.ق 747ماده  .شود محسوب می

رسیدگی  ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً  چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا

در ادامه این ماده قانون گذار ارتباط کامل  «.خواهد شد طور جداگانه رسیدگی شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به می

 «.بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد  »:بین دو دعوا را تعریف می کند
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بنابراین . ارتباط کامل سابق بر این به طور مفصل توضیحات الزم ارئه داده شد و مثال هایی هم در این باره ارائه گردیددر مورد  

از اطاله کالم پرهیز نموده و فقط به این موضوع اشاره می نماییم که ارتباط کامل یا منشا واحد شرط تمامی دعاوی طاری است 

 .و اختصاص به دعوای متقابل ندارد

بنابراین توضیح، چنان . بلکه این دعوا را هر خوانده ای می تواند اقامه نماید. دعوای متقابل مخصوص خوانده اصلی دعوا نیست

که در بحث مربوط به جلب ثالث مطالعه نمودیم، مجلوب ثالث نوعی خوانده محسوب می شود؛ پس می تواند بر علیه خواهان 

چون خوانده ( خواهان و خوانده اصلی)طرفین دعوای اصلی ،تحت همین شرایط. اقامه دعوای متقابل نماید ،(جالب ثالث)خود

در صورتی که خوانده  .می توانند بر علیه وارد ثالث دعوای متقابل اقامه نمایند ،بنابراین ؛دعوای وارد ثالث محسوب می گردند

بل اقامه نماید و خواهان برای پاسخ به دعوای متقابل خوانده، دعوای دعوای اصلی بر علیه خواهان دعوای اصلی دعوای متقا

هرچند برای تقابل با دعوای  ،بلکه عنوان دعوای سوم. دیگری را طرح کند، دیگر به دعوای سوم، متقابل بر متقابل گفته نمی شود

ود داردکه طرح دعوای متقابل را در مقابل البته در مقابل نظر مخالفی نیز وج 7.متقابل اقامه شده است همان دعوای اضافی است

 2.دعوای تقابل، به طور کلی ممنوع اعالم می نماید

دعوای متقابل تا پایان  اقامه ی مهلت( م.د.ا.ق 742ماده .)دعوای متقابل نیز مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه و مستقل است

دعوای تقابل، برای رعایت اصل تناظر، در صورت درخواست  ی مهابعد از اق( م.د.ا.ق 743ماده ).استاولین جلسة دادرسی 

( م.د.آ.ق 743ماده )، دادگاه باید مهلت جدیدی را برای کسب ادله و دفاع از دعوا به وی اعطا نماید(خوانده تقابل)خواهان اصلی

ای متقابل در مرحله دعوی اقامه  .روز از تاریخ اقامه دعوای تقابل باشد 4این مهلت در هر حال نمی تواند کمتر از 

در مرحله تجدیدنظر  و ثانیاً. است( بدوی)جلسه دادرسی نمهلت آن تا پایان اولی زیرا اوالً. خواهی امکان پذیر نیستتجدیدنظر

و یا  .پیش بینی شده است قانون آیین دادرسی مدنی 734ماده  در حالی دعوای جلب ثالث به صراحت ؛پیش بینی نشده است

استفاده کرده است که « تا ختم دادرسی»صراحتاً از واژه  م،.د.آ.ق 731اده در مورد دعوای وارد ثالث در م اینکه قانون گذار

دعاوی طاری در مراحل مختلف دادرسی نیاز  ،از این استدالل می خواهیم نتیجه بگیریم .مشمول مرحله تجدیدنظر هم می شود

به ممنوعیت اقامه دعوای طاری تصریح وجود نداشته باشد، بایستی قائل  و در هر مرحله ای که این ؛به تصریح قانون گذار دارد

قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع  312ماده  صدر به صراحت ،ثالثاً .ن مرحله باشیمدر آ

قانون آیین  1رابعاً به استناد ماده  .محسوب می شود از سوی خوانده دعوای متقابل هم از مصادیق بارز ادعای جدید. نیست

 .دادرسی مدنی،  به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان رسیدگی نمود مگر اینکه در مورد آن در مرجع تالی رسیدگی شده باشد

                                                           
  ،ص3شمس، عبداهلل، همان، ج   7
 359نعمت احمدی، آیین دادرسی مدنی، ص  2
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ایشان معتقدند، دعوای متقابل فقط در مرحله  7.واخواهی هم قابل طرح نیست ، دعوای متقابل در مرحلهاز منظر استاد شمس  

ولی نگارنده بر . پس نمی توان بدون نص آن را به مراحل دیگر گسترش داد .و برای مرحله بدوی پیش بینی شده است بدوی

ک طرف چنان استاد شمس خودشان یزیرا از . این اعتقاداست که دعوای متقابل باید در مرحله واخواهی مورد پذیرش قرار گیرد

یعنی بار اثبات دعوا با  2.ا موقعیت خودشان را در مرحله بدوی حفظ می کنندهم قبول دارند، در مرحله واخواهی، اصحاب دعو

فقط دعوا را تکذیب کند، تا بار مسئولیت اثبات از گردنش برداشته ( واخواه) خواهان مرحله بدوی است و کافی است که خوانده

بنابراین بر خالف اصل . از سوی دیگر می گوییم که دعوای متقابل از راه های دفاع به معنای اخص محسوب می شود. شود

مواقع واخواه برای اعتراض به حکم  برخی ،ثالثاً. فاع را از دست یکی از اصحاب دعوا بگیریمدتناظر است که بخواهیم ابزار 

که در مرحله بدوی امکان استفاده از آن را به دلیل غایب  ،متوسل شدن به دعوای متقابل ندارد زصادره و دفاع از خود چاره ج

 4.همین نظر را استاد بزرگوار دیگری نیز پذیرفته اند 3.بودن نداشته است

 :به نکات ذیل توجه نمایید

 عوا در دعوای اصلی تاثیری استرداد دادخواست یا د ورود ثالث و جلب ثالث نیز گفته شد، دعوای اضافی، چنانچه در مورد

 .بنابراین در صورت محیا بودن سایر شرایط، دادگاه به دعوای متقابل رسیدگی خواهد کرد .در دعوای متقابل ندارد

  انکار مسلم باشد و یا اینکه مورد قبول خواهان باشد، در در صورتی که ادعای متقابل خوانده بر اساس اسناد غیر قابل

زیرا دعوای متقابل زمانی باید طرح شود . در این مواقع بایستی ادعای تهاتر نمود. اینصورت نیازی به اقامه دعوای متقابل نیست

  .دم الصدور هم محرز نباشلکه ادعای متقابل خوانده مورد انکار خواهان بوده و به موجب اسناد مس

خوانده در مقابل . اقامه می کند (مستاجر)اجور معوقه بر علیه خوانده  میلیون ریال از بابت 4خواهان دعوایی به خواسته : مثال

 .ل پرداخت آنان استومیلیون ریال را صرف تعمیرات اساسی عین مستاجره نموده است که قانوناً موجر مسئ 3ادعا دارد که مبلغ 

ولی در غیر اینصورت، . در این دعوا، اگر خواهان مبلغ هزینه شده مورد ادعا را قبول نماید، صرف ادعا باعث تهاتر خواهد شد

 . در مقابل دین خود به تهاتر استناد کند ن را به اثبات برساند و سپسآخوانده باید دعوای متقابل اقامه کند و ابتدا 

  در واقع بایستی جای خواهان و خوانده در متن ماده تغییر . ی رسد اشتباهی رخ داده استم، به نظر م.د.آ.ق 743در ماده

 .نماید

                                                           
 414، ص7شمس، عبداهلل، پیشین، ج   7
  334، صفحه2شمس،عبداهلل، همان، ج . 2
 داوطلبین عزیز بایستی دقت داشته باشند که در آزمون های سراسری و وکالت، نظر دکتر شمس مورد تایید طراحان سواالت قرار خواهد گرفتولی   1

 74واحدی، جواد، دعوای متقابل، ص 4
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  بررسی قابلیت طرح دعاوی طاری در مراحل مختلف دادرسی: 

 

 

 دعوای جلب اثلث دعوای ورود اثلث دعوای متقابل سس دعوای اضافی 
         بدوی

         واخواهی
         تجدیدنظر

         فرجام
         اعاده داردسی

         اعتراض اثلث
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 تامین خواسته( فصل نهم
 «821تا  801مواد »

 :تعریف( 1

بنا به این تفسیر تامین خواسته یعنی در امنیت قرار دادن . قرار دادن، حفظ کردن و ایمن کردنتأمین در لغت به معنای در امنیت 

 .خواسته

 :سیاست قانون گذاری( 2

از ( شخص امانت دار یا بدهکار)طلبی داشته و یا مالی به او امانت داده باشد ولی پس از مدتی نامبردههرگاه کسی از دیگری  

استفاده کرده، بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه   موقعیت خود سوء

دهد که فوراً بدون اطالع  گذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می ارد قانوندر این گونه مو. وصول آن مال از او ممکن نباشد

 .، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضاء علیه او اقامه دعوا کند(بدهکار یا امانت گیرنده)طرف

، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال در اصطالح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن

 .کند تا طلب خود را وصول نماید خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می

تا زمانی که دعوا را اقامه کرده و به نتیجه برساند، خوانده دعوا با  ،در برخی از مواقع احتمال دهد خواهانگاه هم ممکن است 

یا هر اقدامی نماید که . اقدامات عمدی یا غیر عمدی خود، خواسته دعوا را به شخص دیگر انتقال دهد یا اینکه آن را از بین ببرد

اقامه دعوا، یا حین تقدیم دادخواست یا در  بنابراین قبل از. خواهان به هدف نهایی خود یعنی مطالبه عین خواسته خود نرسد

اثنای رسیدگی اقدام به درخواست تامین خواسته می نماید تا پس از موافقت دادگاه، و صدور اجراییه خوانده را غافلگیر نموده و 

ل دعوا در صورتی که خواهان در اص. تا تکلیف دعوا مشخص شود بسپارد« حافظ»خواسته دعوا را توقیف نموده و به دست 

خواسته  ،پیروز شود، خواسته توقیف شده از حافظ گرفته شده و به خواهان تحویل داده می شود و اگر خواهان شکست بخورد

از خواهان  ،دعوا به خوانده استرداد می شود و خساراتی که از اجرای تامین خواسته و توقیف آن به وی وارد می شود محاسبه

امتیازی است که برای خواهان در نظر گرفته شده با این توضیحات مشهود است که تامین خواسته  .اخذ و به خوانده تادیه میشود

البته . ن از سوی خوانده دعوا اصلی یا طاری منتفی خواهد بودآثار، درخواست آاست؛ زیرا با توجه به ماهیت تامین خواسته و 

سبت به دعوای متقابل خود، خواهان محسوب شده و می تواند در صورتی که خوانده اقدام به اقامه ی دعوای متقابل نماید، ن

خواهان  هدف زمانی میسر است کهاز سویی دیگر باید متذکر شد که درخواست تامین خواسته  .درخواست تامین خواسته نماید

 .دست یافتن به مال یا اموالی باشد از اقامه دعوا،
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ی شود تامین خواسته مخصوص دعاوی مالی است، بایستی گفت که بر خالف نظری که به غلط شهرت یافته است که گفته م

شاید دلیل اینکه می گویند تامین  8.تامین خواسته هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی قابل درخواست و رسیدگی است

خواسته در دعاوی غیر مالی قابل اعمال نیست این باشد که موضوع تامین خواسته همواره توقیف اموال است و خواسته دعاوی 

ولی در ادامه خواهیم دید که خواسته بعضی از دعاوی غیر مالی، علی القاعده قابل توقیف است . غیر مالی قابل توقیف نیست

 .براین درخواست تامین خواسته در این دسته از دعاوی متصور استبنا

 :موارد صدور قرار تامین خواسته( 3

تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن  خواهان مي »:قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تامین خواسته مقرر می دارد 801ماده 

نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد  كه حكم قطعي صادر دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي

 :و دادگاه مكلف به قبول آن است

 .دعوا مستند به سند رسمي باشد -الف  

 .خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد -ب 

 .ف به قبول درخواست تأمين باشدموجب قانون، دادگاه مكل در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به -ج 

 .صندوق دادگستري بپردازد به طرف مقابل وارد آيد نقداً است به خواهان، خساراتي را كه ممكن -د  

صدور قرار . پذيرد نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به -تبصره 

 « .ودايداع خسارت خواهد ب موكول به تأمين

وجود داشته باشد می توان نسبت بدان دعوا  ییدعوا هر چهار  مورد را پیش بینی کرده است که اگر در 801قانون گذار در ماده 

بند اول نیازی نیست که خواهان خسارات احتمالی را که در صورت شکست  3در مورد . درخواست تامین خواسته کرد

. ا ممکن است در اجرای قرار تامین خواسته به خوانده وارد شود را در صندوق دادگستری واریز نمایدخوردنش در اصل دعو

 :این بند ها را بررسی می کنیم

 :801بند الف ماده 

 «دعوا مستند به سند رسمی باشد»

باشد، با درخواست وی دادگاه مکلف است بدون دریافت  سند رسمیمستند به  اقامه نموده است، خواهان ی کهاگر دعوای

 .نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید« خسارات احتمالی»

 ابتدا باید دانست به چه سندی سند رسمی گفته می شود؟ 

                                                           
 484، ص3شمس، عبداهلل همان، ج   8
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 مامور در حدود اختیارات -2 توسط مأمور رسمی دولت تنظیم شود. 8: سند رسمی سندی است که واجد شرایط ذیل باشد 

 . باشدتنظیم شده  موافق قانون -3 تنظیم شود

بنابراین سند عادی در حکم سند  ؛باشد فقط شامل سند رسمی می م،.د.آ.ق 801ماده  بند اولبر اساس نظر حقوق دانان، :نکته

 .مشمول بند اول قرار نخواهند گرفتاالجرا  الزم عادیرسمی یا سند 

  سند عادی که منتسب الیه به صحت آن در دادگاه اقرار کرده  -8 :بر دو دسته تقسیم می شود حکم سند رسمیسند عادی در

 .دادگاه حکم قطعی نسبت به صحت آن صادر کرده باشدمورد ادعا و انکار قرار گرفته و  سند عادی که در دادگاه -2 .باشد

سندی رسمی، آن  از بلکه منظور ؛هر سندی رسمی نمی باشد ،801بایستی دقت کرد که منظور از سند رسمی در بند الف ماده 

ورقه اجرائیه را فقط نسبت  ،آیین اجرای اسناد رسمی 5 ادهم به استناد . سندی است که مدلول آن نشان دهنده خواسته دعوا باشد

صدور اجرائيه وقتي »:نیز الی کشوردیوان عبنا به نظر . توان صادر کرد که در سند مربوط منحصراً قید شده است به موضوعاتی می

  «.صحيح است مدلول سند ثبت در دفاتر اسناد رسمي و بدون احتياج به رسيدگي قابليت اجرا را داشته باشد

بنابراین اگر خود موضوع دعوا سند رسمی باشد، به . باشد« مستند دعوا»باید  سند رسمی نکته بعدی در این بند این است که

که احتمال . بعضی مواقع خواسته دعوا، استرداد سند رسمی است. استناد این بند نمی توان اقدام به صدور تامین خواسته نمود

. می توان گفت مستند دعوا سند رسمی استن این مواقعدر. ، گواهی گواهان باشدخویش دارد ادله خواهان برای اثبات دعوای

و خواهان برای اثبات ( مطالبه وجه: برای مثال)نکه خواسته دعوا چیز دیگری باشد مستند بودن دعوا به سند رسمی یعنی ای

 .یعنی ادله خود را سند رسمی قرار دهد. دعوای خود به سند رسمی تنظیم شده بین خود و خوانده دعوا استناد کند

 :801م « ب»بند

 «ه دعوا در معرض تضییع یا تفریط استتخواس» 

اگر خواهان بتواند در دادگاه ثابت نماید که خواسته دعوا توسط خوانده یا شخص ثالث در معرض تضییع تفریط است، می تواند 

 .درخواست تامین خواسته نماید« خسارات احتمالی»  به استناد این بند بدون پرداخت نمودن

تفریط . صورت می گیرد« فعل»تضییع با نتیجه اینکه  .آمده است در لغت به معنای تباه ساختن، زایل ساختن، ضایع کردن تضییع 

پس تفریط نیز با ترک فعل صورت . نیز انجام ندادن فعلی است که به موجب قانون، عرف یا قرارداد بایستی انجام می گرفت

است در معرض تضییع و و خواسته کلی نیز ممکن  .معین ندارد عین تصاص بهاخ 801م  2تضییع و تفریط بند .خواهد گرفت

 یرکند خوانده مال غ برای مثال خواهان ثابت می .است پول می باشدتوقیف  کلی که قابل  تنها مالگفته می شود، .تفریط باشد

                                                           
 8311ن، تهران،رضالو، سیامک، مجموعه آرا و نظریات دیوان عالی کشور، انتشارات میزا - 8
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تواند مورد تضییع  پس مال کلی هم می ؛باشد می ی اموال و وجوه نقدی خود از کشورندارد و در شرف خارج کردن تمام نقولم

 .و تفریط باشد

 :801ماده « ج»بند 

 «اسناد تجاری واخواست شده»

، در صورت عدم پرداخت سفته، یا چک باشدمطالبه وجه برات،  خواهان در دعوا،در مورد این بند هم باید گفت که اگر خواسته 

عالوه بر اقامه دعوا، نسبت به درخواست و اجرای تامین خواسته نیز  محل آنها توسط متعهد علیه سند تجاری، خواهان می تواند

 .اقدام نماید

  برات، سفته و چک» :دسته تقسیم می شوند 3اسناد تجاری در حقوق ایران بر اساس قانون تجارت به» 

 ت.ق 303تا  223مواد: برات*

 ت. ق 301سفته م *

 ت .ق  380: چک ماده*

بنابراین همین که  .نمی تواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به پرداخت خسارات احتمالی نماید در مورد این بند نیز دادگاه

، دادگاه که در مواعد قانونی نسبت به واخواست آنان اقدام گردیده شود خواسته خواهان مطالبه وجه برات،سفته یا چک باشد

خواسته، در صورت درخواست خواهان اقدام  ر قرار تامینز خواهان نسبت به صدومکلف است بدون اخذ خسارات احتمالی ا

م بدان ها اعطا نموده است، .د.آ.ق 801ماده « ج»بتوانند از امتیازی که بند  باید توجه داشت، اسناد تجاری برای اینکه .نماید

بوط به حقوق تجارت احکام و قواعد مربوط به واخواست از مباحث مر. شده باشند« واخواست»برخوردار شوند، حتماً باید 

موعد پرداخت آن رسیده باشد و  که هرچند ،در هر حال اگر سند تجاری. خود مورد مطالعه قرار گیرده ی نوب بهاست که باید 

متعهد علیه سند از پرداخت آن امتناع ورزد، واخواست نشده باشد، نمی توان بدون پرداخت خسارات احتمالی نسبت به اخذ 

  .قدام نمودقرار تامین خواسته ا

 ـ  533رأی وحدت رویه شماره .) گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه، در حکم واخواست چک می باشد

 (هیات عمومی دیوان عالی کشور80/1/8331
 

خواهان زمانی می تواند به موجب این بند اقدام به درخواست تامین خواسته نماید که خواسته دعوای او  ،مطلب دیگر اینکه

بنابراین در صورتی که خواسته خواهان خود سند . محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت وجه مندرج در سند تجاری باشد
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استه خواهان در دادخواست استرداد الشه چک یا هر سند تجاری برای مثال گاه خو. تجاری باشد، مشمول این بند نخواهد شد

 عمل نماید« د»باید طبق بند  برای اینکه بتواند اقدام به اخذ قرار تامین خواسته بنماید، در این دسته از دعاوی خواهان.دیگر است

 : 801بند د ماده 

خواهان در صورتی می تواند اقدام به درخواست صدور قرار  ،اگر هیچ یک از شرایط بند های سه گانه اول وجود نداشته باشد

نماید که خسارات احتمالی را که در اجرای قرار تامین خواسته، در صورت شکست خواهان احتمال دارد به  استهتامین خو

ست که اگر خواهان خسارات احتمالی از خواهان این ا ذدلیل اخ .در صندوق دادگستری واریز نماید« نقداً»خوانده وارد شود را 

، از محل تامینی که از وی اخذ شده است، خساراتی که در اجرای قرار تامین خواسته به خوانده وارد در اصل دعوا محکوم شود

 .شده است، به وی پرداخت شود

 و مهلت . است« ظر دادگاهبسته به ن»میزان آن، و «وجه نقد»که خواهان باید پرداخت کند  (خسارات احتمالی)نوع تأمینی

 .محسوب می شود« موعد قضایی»پرداخت نیز چون در قانون پیش بینی نشده است، 

 از  801ماده « د»توانند به میزان تأمینی که دادگاه به منظور اجرای تأمین خواسته در بند  هیچ یک از خوانده و خواهان نمی

 .بینی نشده است پیش در قانون چون چنین حقی برایشان .اعتراض کنند ه است،خواهان دریافت نمود

 دادگاه متوجه شود که باید خسارت احتمالی بیشتری از خواهان به عنوان تأمین مطالبه خواسته،  اگر پس از صدور قرار تأمین

و از سوی  .میزان آن را زیاد کند و صدور قرار تأمین را منوط به سپردن بقیه میزان خسارت احتمالی نماید تواند نمی ،نمود می

زیرا وجوه  .دستور آزادی بخشی از آنرا صادر نماید تواند نمی ،أمین اخذ شده بیش از حد الزم استدیگر اگر تشخیص دهد که ت

یعنی خوانده نسبت به آن وجوه حق عینی . متعلق حق خوانده قرار گرفته است به نوعی ستریپرداخت شده در صندوق دادگ

 .تبعی پیدا کرده است

 :شرایط صدور قرار تأمین خواسته( 4

 :شرایط ذیل موجود باشد( اهلیت،سمت،نفع،منجز بودن)برای درخواست تامین خواسته عالوه بر شرایط الزم برای اقامه دعوا

 شرایط اختصاصی  -2شرایط عمومی  -8 

 :شرايط عمومي درخواست تأمين خواسته(  1-4

 طرح درخواست( الف

 رخواستپرداخت هزینه د (ب 

 دادگاه صالح( ج 

 قابلیت توقیف خواسته (د 
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 :طرح درخواست( 1-1-4

خواهان در . است« تقدیم درخواست تامین خواسته»اولین شرطی که خواهان برای صدور قرار تامین خواسته باید رعایت نماید  

 :زمان گوناگون می تواند این درخواست را تقدیم دادگاه نماید 3

 

 (A)دادخواست اصلیقبل از تقدیم        

 (B)همزمان با طرح دادخواست اصلی   :  طرح درخواست

 (C)بعد از اقامه دعوای اصلی       

 :توضیحات

A.:  اگر درخواست تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست دعوای اصلی صورت گیرد، چون اصل دعوا سابقة ثبت در دفتر

البته این بدان معنا نیست که درخواست . درخواست بایستی بر روی فرم چاپی مخصوص تقدیم دادگاه شود ،دادگاه را ندارد

در درخواست خواهان باید مشخصات کامل . اصلی مستلزم تقدیم دادخواست استتأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست 

سمت دادخواست دهنده، ادله مثبته و عللی که باعث  خواهان و خوانده محل اقامتگاه، مشخصات دعوا و خواسته ، مدرک مثبت

درخواست تامین خواسته شده است درج گردد؛ و مدارکی که برای موافقت دادگاه با درخواست موثر است ضم درخواست 

 .خواهد شد

 را نمی زی. عات و مندرجات فوق نباشد، از طرف دادگاه رسیدگی کننده رد خواهد شدطالدر صورتی که درخواست حاوی ا

 .خواست نیز عملی دانستدرتوان ضمانت اجراهایی که در دادخواست وجود دارد، در مورد 

 روز مهلت دارد تا دادخواست اصلی را تقدیم  80 درخواست را قبل از دادخواست ماهوی تقدیم دادگاه نماید، خواهان اگر

این است که  (882) ماده مورد نکته مهم در( م.د.آ.ق 882ماده .) در غیر اینصورت، به درخواست خوانده قرار لغو می شود. کند

اگر مهلت  ،اینکه مطلب دیگر. صورت گیردباید به درخواست خوانده  بلکه این امر.تواند قرار تأمین را لغو کند دادگاه رأساً نمی

خوانده درخواست  لی با این حال،و و خواهان دادخواستی تقدیم نکرده باشد تمام شودروزه برای تقدیم دادخواست ماهوی  80

از قرار تامین خواسته رفع اثر  واندهروزه خواهان تقدیم دادخواست کند، باز به درخواست خ 80نکند و بعد از مهلت « رفع اثر»

 .خواهد شد

B: در همان دادخواست و معموالً در قسمت شرح دادخواست  ،اگر درخواست تأمین خواسته ضمن تقدیم دادخواست باشد

  .البته می توان روی کاغذ معمولی هم نوشته و به طور جداگانه تقدیم نمود. شود مطرح می
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 باید تاثیری در رسیدگی به در صورتی که درخواست همراه با دادخواست تقدیم شود، نواقص احتمالی دادخواست ن

 .درخواست تامین داشته باشد، مگر اینکه نواقص مشترک باشد

C:  ،چه اینکه دادرسی اگر خواهان درخواست تامین خواسته را پس از تقدیم دادخواست دعوای اصلی تقدیم دادگاه نماید

بر روی  درخواست خود را می تواند تجدیدنظر،چه دادرسی در مرحله بدوی باشد و چه در مرحله  ،شروع شده یا نشده باشد

که در این صورت  نماید،تواند به صورت شفاهی در جلسه دادرسی مطرح  می ،53 ادهو حتی به داللت م بنویسد؛برگ معمولی 

 .در صورت جلسه دادرسی نوشته شود و به امضای درخواست کننده برسد( منشی دادگاه)بایستی توسط دادگاه 

 801موید این مطلب صدر ماده . ر تامین خواسته ابتدا به ساکن قابل طرح در مرحله تجدیدنظر هم می باشددرخواست صدو 

 .استفاده نموده است «..تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده است.... »م است که از عبارت .د.آ.ق

 تواند بعد از صدور حکم مرحلة  ناظر به مورد اغلب است و خواهان می 801 ادهدر صدر م «در جریان دادرسی» عبارت

و صالحیت رسیدگی قبل از تقدیم . نخستین و تا قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظر نیز درخواست تأمین خواسته بدهد

و . یابد ه نخستین پایان میولی پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر اشتغال دادگا ؛دادخواست تجدیدنظر با دادگاه نخستین است

 .دادگاه تجدید نظر به درخواست تامین خواسته رسیدگی می کند

 نمود خواسته تأمین صدور توان درخواست باز می ،متوقف شده باشد 805 ادهم مصادیق که دادرسی به هر علتی از در زمانی. 

فوت یک از اصحاب دعوا  805 ادهکه یکی از موارد توقف دادرسی در م موضوع استای که حائز اهمیت است این  نکته

این سوال پیش می آید که اگر خوانده در اثنای دادرسی فوت نماید و دادرسی متوقف شود و از سوی دیگر  بنابراین .باشد می

چگونه اجرا شود؟ در پاسخ می خواهان بخواهد در خواست تامین خواسته نماید، این قرار باید بر علیه چه کسی صادر شده و 

باید بر علیه متوفی صادر و از محل ترک اجرا اجرای احکام مدنی قرار تأمین خواسته . ق 38 ادهبا توجه به مالک م توان گفت،

 (م. ر. آ ق 331 ادهم)البته در این مورد قرار باید به وارث ابالغ شود  .شود

 :پرداخت هزينه درخواست(2-1-4

برابر هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی  ی دولت،درآمدها از وصول برخی انونق 3 ادهقرار تأمین خواسته براساس مهزینه دادرسی 

درخواست کننده مکلف به پرداخت این هزینه می باشد که به صورت تمبر به درخواست یا . باشد هزار ریال می 5000باشد و  می

نکته ای که در این .در غیر اینصورت به درخواست ترتیب اثر داده نمی شود. نهایتاً دادخواست ماهوی الصاق و ابطال می گردد

تمبر مالیاتی به درخواست الصاق نکرده  خواهان اقدام به تقدیم درخواست نماید واگر وکیل  راستا وجود دارد این است که

برای وکیل دادگستری در هرحال ولی .باشد، با توجه به فوریت داشتن موضوع، ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است

 .تخلف انتظامی محسوب می شود
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 :دادگاه صالح برای تقديم درخواست(3-1-4

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا، صالحیت رسیدگی به درخواست تامین  888بر اساس ماده 

بنابراین خواهان باید درخواست خود را قبل از تقدیم دادخواست و یا همراه با تقدیم دادخواست به . خواسته را نیز دارد

همین دادگاه هم به  .الح به رسیدگی به اصل دعوا استدادگاهی تقدیم نماید که بر اساس قواعد عمومی صالحیت ها، ص

 .درخواست رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم می نماید

 :قابليت توقيف خواسته(4-1-4

با توجه به این مطلب باید دقت کرد، طرح . است« توقیف اموال»سابق بر این گذشت که موضوع تامین خواسته همواره 

. دنقرار تامین خواسته در مورد خواسته هایی امکان پذیر است که موضوع آن قابل توقیف باش درخواست تامین خواسته و صدور

عین معین، )2 تحویل یا استرداد مال.8: حالت خارج نیست 3در این باره باید دانست که خواسته خواهان در ستون خواسته از 

از سه دسته فوق، خواسته هایی که موضوعشان تحویل یا . (فعلالزام به ترک )منع از انجام فعل. 3 انجام تعهدالزام به . (کلی

 .زیرا قانوناً و عقالً فعل یا ترک فعل اشخاص قابلیت توقیف را ندارند. استرداد مال یا اموالی است قابلیت تامین را دارند

. رار تأمین آن مجاز باشددقت شود که عین معین چه به صورت منقول یا غیر منقول، باید خود خواسته دعوا باشد تا صدور ق

شود  بنابراین اگر خواسته، برای مثال خودرویی با مشخصات معین باشد، صدور قرار تأمین خواسته که منتهی به بازداشت مال می

باشد، صدور قرار  ، چون خواسته خواهان اعالن مالکیت و تحویل ملک نمی«ابطالل سند مالکیت ملک»مجاز است، اما در دعوای 

. همچنین در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز نمی توان اقدام به اخذ قرار تامین خواسته نمود. واسته مجاز نیستتأمین خ

بلکه خواسته خواهان انجام تعهدی می . زیرا خواسته خواهان استرداد مال یا اموالی نمی باشد که بخواهیم آنان را توقیف نماییم

شود که در صورتی که موضوع خواسته الزام به تحویل مالی باشد، باز هم الزام به فعل وجود البته شاید این ایراد وارد . باشد

که در صورتی که موضوع خواسته تحویل عین معینی باشد، الزام به تحویل از ملزمات و  پاسخ می دهیمدر مقابل این ایراد . دارد

 .مقدمات خواسته می باشد نه خود خواسته

زیرا گاه ممکن است دعوایی غیرمالی باشد ولی . ح دادیم، تامین خواسته مخصوص دعاوی مالی نیستچنان که قبالً هم توضی

. برای مثال، دعوای مطالبه عکس یادگاری خانوادگی یا دوستانه ای را در نظر بگیرید. مطالبه مالی باشد هدف از طرح آن دعوا،

ولی در این دعوا . اهان به عکس یادگاری دست پیدا میکند که مال استزیرا با اینکه در نهایت خو. این دعوا ذاتاً غیر مالی است

ولی در هر حال در این دعوا، می توان قرار تامین خواسته . بیشتر جنبه معنوی عکس برای خواهان مهم است نه جنبه مالی آن

 .صادر و عکس یادگاری را توقیف نمود
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 شرایط درخواست 

 تامین خو

 

 

 

 

 :اختصاصي تأمين خواستهشرايط ( 2-4

یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن  :باشد( قطعي)خواسته بايد منجز ( 1

 .ای در آینده نباشد موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه

معلوم و معین  .و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد یعنی خواسته باید مالی بوده :ميزان خواسته بايد معلوم يا عين معين باشد( 2  

با این حال می . بودن خواسته در دادخواست از شرایط کلی خواسته است که متاسفانه در قانون اشاره ای بدان نگردیده است

معلوم و معین نباشد، به طور کلی اگر خواسته . توان این شرط را در مورد موافقت با صدور قرار تامین خواسته نیز محقق دانست

خواسته غیرمالی مانند درخواست طالق، درخواست برخی  اما نسبت به .اصال قابل تصور نیست تا بتوان آن را توقیف هم نمود

توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی  نمی.... تخلیه خانه، و

 .توقیف آن عمالً غیر ممکن است ما

پس درخواست کننده باید نفع، سمت و . صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد :درخواست تأمين( 3  

 .اهلیت قانونی داشته باشد

 :صدور قرار تامین خواسته( 5

برساند،  نظر دادگاه پرونده را فوری بهمدیر دفتر مکلف است  پس از درخواست صدور تامین خواسته با شرایطی که ذکر گردید،

 (881ماده ).نماید درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می دالیل به  طرف، بدون اخطار بهدادگاه 

« غافلگیری خوانده»اصل  زیرا این موضوع بر خالف ،درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل اعالم نماید ددادگاه نمی توان

طرح درخواست   

 پرداخت هزینه درخواست

 دادگاه صالح به رسیدگی

قابلیت توقیف خواسته   

دادخواست تقدیمقبل از   

 حین تقدیم دادخواست

 در اثنای دادرسی

ریال 5000  

 دادگاه صالح به اصل دعوا

 موضوع خواسته مال باشد

شرایط 

درخواست 

 تامین
 خواسته
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ن و توقیف خواسته می نماید، خوانده با آزیرا احتمال دارد تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور تامین خواسته و اجرای . است

باید افزود که دادگاه  .بر آب شود ترفندها نقش اطالع از این موضوع به راحتی خواسته را از دسترس خواهان خارج کند و همه

دهد ولی برخالف  قرار می( سند رسمی ،سفته، چک، برات)ر قرار تأمین خواسته، اصل را بر صحت اسناد ارائه شده در صدو

دادگاه نوع اسناد و ادله و درجه اعتبار آن ها را در میزان تامینی که . تواند رأساً اصول اسناد را از خواهان مطالبه نماید می 15ماده 

 .ت خواهد داددخالاز خواهان اخذ می نماید، 

 شود ، کافی است در یک نسخه و  به طرف مقابل ابالغ نمی 885های آن چون برابر ماده  درخواست تأمین خواسته و پیوست

 .المکان هم منتفی است بنابراین درج آگهی در مورد خوانده مجهول

 به طرف ابالغ و بالفاصله حکم ( نه مأمور ابالغ)این است که ابالغ به توسط مأمور اجرا  881 ادهمنظور از ابالغ فوری در م

 .نیز گفته می شود« ابالغ اجرایی»عرف قضایی  به این نوع ابالغ در .شود اجرا می

  :تامین خواسته نسبت به دیون موجل( 6

بر اساس اصل قابل مطالبه بودن دیون حال، بایستی  گفت خواهان در صورتی می تواند که دعوای خود را اقامه نماید و حق 

این اصل در صدور قرار تامین خواسته و دیگر قرارهای تامینی نیز باید رعایت . خود را مطالبه نماید که اجل طلب رسیده باشد

 .ی صدور قرار تامین خواسته را نسبت به خواسته های موجل مجاز اعالم نموده استولی قانون گذار با وجود شرایط. شود

است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض  نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده »:دم.آ.ق 884:ماده

 «توان درخواست تأمين نمود تفريط باشد مي تضييع يا
 :شرط را برای موافقت با درخواست تامین خواسته نسبت به دیون موجل قرار داده است 2اده قانون گذار برابر با این م

 دعوا مستند به سند رسمی باشد( الف

 خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد( ب

 .د که برای اخذ تامین در چنین شرایطی بایستی هر دو شرط با یکدیگر جمع باشندیدقت نمای

  الف»برای مثال اگر  .شود از تاریخ رسیدن موعد یا طلب شروع می م در مورد دیون موجل،.د.آ.ق882روز در ماده مهلت ده »

 80/82/10قبل از رسیدن اجل در تاریخ « ب»پرداخت نماید و  21/8/18بدهکار باشد که در تاریخ « ب»مبلغی به شخص 

روز از  80خواسته شود، مکلف است دادخواست ماهوی خود را تا  درخواست تامین خواسته نماید و موفق به اخذ قرار تامین

 .تقدیم دادگاه نماید 21/8/18تاریخ سررسید اجل، یعنی 
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 :اعتراض به قرار تامین خواسته( 7

یا دادگاه با درخواست موافقت می نماید و قرار تامین  -الف: حالت وجود دارد 2بعد از تقدیم درخواست تامین خواسته 

قابلیت اعتراض نسبت به هر یک از موارد فوق . یا اینکه دادگاه درخواست را رد می نماید -صادر می نماید ب خواسته را

 :بررسی می شود

 .قرار رد درخواست تامین خواسته قابل هیچ گونه اعتراض و شکایتی نیست :قرار رد درخواست تامين خواسته( 1-7

 :مقرر می دارد 883ماده . قابل اعتراض است اتامین خواسته از سوی خوانده دعو قبولقرار :قرار قبول تامين خواسته( 2-7

رسيدگي  دادگاه در اولين جلسه به اعتراض. اين قرار اعتراض نمايد شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به قرار تأمين به طرف دعوا ابالغ مي»

 «نمايد آن تعيين تكليف مي نموده و نسبت به

ولی با توجه به عموم و  .ین خواسته قابل تجدید نظر خواهی، واخواهی،فرجام خواهی، اعاده دادرسی هم نیستقرار قبول تام

 .قابل اعتراض ثالث است 481اطالق ماده 

  اولین جلسه رسیدگی به دعوای اصلی می باشد م،.د.آ.ق 881 در ماده« اولین جلسه»منظور از. 

  و به یکی از شعب دادگاه ارجاع  ؛قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه تقدیم شوددر صورتی که درخواست تأمین خواسته

در صورت اعتراض خوانده به قرار تأمین خواسته اعتراض باید به  ،شده ولی دعاوی اصلی به شعبه دیگری ارجاع شده باشد

باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید  م،.د.آ.ق883 ادهو چون رسیدگی به اعتراض برابر م .شعبه صادرکننده  قرار تقدیم شود

الزم  803 ادهای که قرار تأمین خواسته را صادر کرده با توجه به مالک م استرداد پرونده دعوای اصلی و ارجاع آن به شعبه

 (به دلیل سبق رسیدگی)شود  می

اعتراض به تامین 

 خواسته
 اثلث اعتراض اعاده داردسی فرجام خواهی تجدیدنظر واخواهی اعتراض

             قبول اتمین خواسته
             رد اتمین خواسته

  :قابل اعتراض است 

  :قابل اعتراض نیست 
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 :مرتفع شدن جهت تامین( 8

در این  .ولی بعد از اجرای قرار، ادامه اجرای آن با مانعی مواجه شود. خواسته درخواست و اجرا شود مینگاه ممکن است قرار تا

درصورت صدور حكم قطعي  .درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد »:داردمقرر می  881ماده راستا 

 «شود خود مرتفع مي و يا دادخواست، تأمين خود به  عليه خواهان يا استرداد دعوا

 میلیون ریال وجه نقد به موجب سند رسمی  80خواهان دعوایی را به خواسته مطالبه  :مثال برای از بين رفتن موجب تامين

پس از رسیدگی . و به موجب همان سند قرار تامین خواسته را درخواست و اجرا نموده است. بر علیه خوانده اقامه نمود است

و ادامه . تامین خواسته نیز از بین رفته استبنابراین موجب و مبنای . دادگاه در اصل دعوا، مجعولیت سند ثابت گردیده است

 توقیف مال غیر قانونی است

 هزار تومان وجه نقد اقامه دعوی کرده  200مانند اینکه شخصی علیه کسی به خواسته   :مثال برای مرتفع شدن خود به خود

چون حکم قطعی است . و یک مالی را هم به عنوان تأمین خواسته توقیف نموده و حکم بر علیه خواهان صادر شده است

لبته باید دقت کرد که مرتفع شدن خود به ا.  .شود خود مرتفع می از تأمین خودبه( خواسته کمتر از سیصد هزار تومان می باشد)

زیرا مال که خود به خود از توقیف آزاد نمی شود و در هر حالت باید دادگاه قرار رفع اثر از آن را . خود قرار تامین معنی ندارد

 .صادر نماید

 :قرار تامین خواسته اجرای مطالبه خسارات ناشی از( 9

اگر قرار تامین خواسته صادر و اجرا شود، و خواهان در ماهیت دعوای اصلی به موجب حکم قطعی یا قرار شکست بخورد، 

 . بایستی میزان خساراتی را که از اجرای قرار تامین خواسته به خوانده وارد شد است را پرداخت نماید

موجب رأي قطعي  درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به»:قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد 881در این باره ماده 

خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ حكم قطعي، خسارتي را كه از  محكوم به بطالن دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،

مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات . طالبه كندم او وارد شده است با تسليم داليل به دادگاه صادركننده قرار، قرار تأمين به

شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از  مي طرف ابالغ مفاد تقاضا به. گيرد دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي آيين

. اين رأي قطعي است. نمايد مقتضي صادر مي ن رسيدگي و رأيداليل طرفي العاده به دادگاه در وقت فوق. تاريخ ابالغ با داليل آن راعنوان نمايد

به درخواست خواهان به او مسترد   در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده

 «.شود مي

فقط باید گفت که منظور از . گرفت خواهد به صورت نموداری مورد بررسی قرار م، در ادامه.د.آ.ق820مباحث مربوط به ماده 

این است که مطالبه نیازمند تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، تشکیل جلسه دادرسی  «بدون رعایت تشریفات دادرسی»

 .نمی باشد... و 
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 :تکلیف خسارات احتمالی اخذ شده( 11

ممکن است پیش بیاید که بدین صورت تعریف می پس از پیروزی و شکست خواهان در ماهیت دعوا، حالت های مختلفی 

 :شود

 (A.a)حکم قطعی صادر نشود                

 

     (A)قرار اجرا شود            

 (C)خواهان پیروز دعوا شود                                    

   (D)خواهان به موجب حکم شکست بخورد         (A .b)حکم قطعی صادر شود                             

      E)خواهان به موجب قرار قاطع شکست بخورد                                           

     

 

 

 

 

 

 (B)قرار اجرا نشود                      

 توضيحات: 

  (A :) زیرا معموال . دعوا خسارات وارد شود بسیار زیاد استاگر قرار تامین خواسته صادر و اجرا شود، احتمال اینکه به خوانده

 .از توقیف اموال خسارات مادی به افراد وارد می شود

 :(B)به  ؛تواند در خواست لغو قرار و استرداد وجوه تأدیه شده را از دادگاه بخواهد خواهان می ،اگر قرار به هر علتی اجرا نشود

 .هیچ خسارتی را متوجه خوانده نخواهد کرد( چه کامل چه ناقص)عبارتی صرف صدور قرار قبل از آنکه اجرا شود 

(A.a :) اگر پس از اجرای قرار و پیش از صدور رأی قطعی، خواهان آمادگی خود را برای انصراف از قرار و نیز پرداخت

نماید، دادگاه قرار را الغا و پس از ابالغ مراتب امر به خوانده، خسارات را به خساراتی که تا آن زمان به خوانده وارد شده اعالم 

چنان در  به درخواست خوانده تعیین نموده و خسارات تعیین شده از کل مبلغ پرداختی کسر و  هم 820 ادهترتیب مقرر در م

د مبلغ مازاد بر خسارت تعیین شده را به بقیه به خواهان مسترد می شود  و پس از آن دستور استردا. ماند صندوق باقی می

 ..دهد خواهان می

جبران 

 خسارات
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(C :) اگر خواهان پیروز دعوا شود، وجوه ایداعی به وی مسترد می شود زیرا خوانده در صورت شکست در دعوا مستحق

 8.دریافت خسارات نیست

(D-E :)دگاه میزان خسارات وارده را اگر خواهان شکست بخورد، چه به موجب حکم یا قرار قاطع با درخواست خوانده، دا

محاسبه و خواهان را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد و با دستور دادگاه از محل صندوق اخذ و  به خوانده پرداخت خواهد 

رداخت خواهد شد که صدور قرار تامین خواسته در پالبته الزم به توضیح است، خسارات در صورتی از محل صندوق . شد

باشد، خسارات احتمالی از خواهان اخذ  801گانه ماده  3زیرا اگر تامین خواسته بر اساس بندهای . باشد 801ه ماد« د»اجرای بند 

دادگاه با صدور اجراییه، خوانده را به دایره اجرا راهنمایی می  موارد، در این. نمی شود که از محل آن به خوانده پرداخت شود

 .احکام مدنی از خواهان مطالبه شودکند تا بر اساس قواعد عام حاکم بر اجرای 

 :تبدیل تامین( 11

درخواست تبدیل مال  بعد اجرای قرار تامین خواسته و توقیف فیزیکی مال مورد نظر، گاها ممکن است خواهان یا خوانده

ولی جدای این مسائل  .داشته باشد را به دنبال این موضوع می تواند انگیزه های مختلفی. توقیف شده به مال دیگری را نمایند

با  ،توسط خواهان توقیف شده است «عین خواسته»در موردی که  باید امکان موافقت با درخواست تبدیل تامین با مال دیگر را

البته همین جا باید  .موردی که مال دیگری به جای خواسته معرفی و توقیف شده است به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد

است تبدیل تامین، از سری درخواست های به معنای اعم به شمار می رود که به تنظیم دادخواست نیازی متذکر شد که در خو

 2.ندارد و قرار صادره در این باره نیز قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نیست

 :قانون آیین دادرسی مدنی در تبدیل تامین مقرر میدارد 824ماده 

صندوق  ميزان همان مال در به وجه نقد يا اوراق بهادارخواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است،  عوض مالي كه دادگاه مي تواند به خوانده مي»

تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به  همچنين مي. دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد

در مواردي كه عين خواسته توقيف شده . توقيف شده است كمتر نباشد يمت و سهولت فروش از مالي كه قبالًاز نظر قكه مال پيشنهادشده  اين

 «.مال منوط به رضايت خواهان است باشد تبديل

                                                           
 331صدر افشارزاده، محسن، پیشین،ص  8
 825زراعت عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، ذیل ماده   2
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  ستدهای بانکی نقل و  عبارت اند از اسناد مالی ای که می توان آنها را در دادوستدهای مربوط به بورس و داداوراق بهادار

این اوراق نشان دهنده میزان مشارکت در موسسه یا در قرضه بلند مدت اند و میتوان آنها را مورد . انتقال داد و دارای نرخ اند

 8بانام و بی نام: این اسناد بر دوسته اند. معامله قرار داد

 شامل عموم و اطالق این حکم قرار می گیرند موسسات اعتباری از شمول این ماده خارج هستند ولی بانکهای خصوصی. 

  بلکه در این ماده مودع حق . در این ماده، عقد ودیعه اصطالحی در قانون مدنی به معنای واقعی واژه نیست« ودیعه»منظور از

 .گذار، همان مسئولیت امین در قانون مدنی است دیعهولی مسئولیت بانک در مقابل و.استرداد مبالغ تودیع شده را نخواهد داشت

 :یکسری شرایط عمومی و یکسری شرایط اختصاصی است مستلزم وجودتبدیل تأمین 

 :شرايط عمومي( 1-11

 .هر یک از طرفین دعوا فقط یک بار می توانند درخواست نمایند-8

 .معین نباشد یا عین خواسته نباشد مال بازداشت شده و عین -2

 :ايط اختصاصيشر( 2-11

 مربوط به خواندهشرایط  -8

 مربوط به خواهانشرایط  -2

شود  تبدیل تأمین هم از خواهان هم از خوانده برای یکبار پذیرفته می قانون اجرای احکام مدنی، 53و  824 ادهقرینه مبه 

موضوع تامین خواسته نیز، از طرف هر یک از طرفین دعوا فقط برای یکبار  ،تبدیل تامین درخواست بنابراین (هرکدام یکبار)

 .ممکن است

 رای تبدیل تامین باید دید که مال توقیف شده آیا عین خواسته است یا خیرب: 

درخواست نماید ،باید خوانده قبول کند و اگر خوانده  اگر خواهان درخواست تبدیل  :عين خواسته است مال توقيف شده  -1

 .یعنی با رضایت هر دو طرف تبدیل ممکن است. کند خواهان باید قبول کند

 :عين خواسته نيستمال توقيف شده  -2

اگر مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته عین خواسته نباشد، هر کدام می توانند بدون رضایت طرف مقابل درخواست 

 .تبدیل تامین نمایند

از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که  نباید شده مال پیشنهاد :درخواست کند( کسی که مالش توقیف شده)خواندهاگر  -الف

 .باشدتوقیف شده است کمتر   قبالً

                                                           
 100، ص8جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، ج  8
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 میزان قیمت و سهولت فروش، به توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص خواهد شد. 

بهادار، به میزان همان مالی که قبال توقیف شده، در نزد صندوق دادگستری اگرخوانده به جای مال توقیف شده وجه نقد یا اوراق 

 .وجه نقد سهل الوصول ترین اموال استزیرا . دادگاه مکلف به قبول درخواست تبدیل تامین است ،به امانت بگذارد

 مانند ماهیت )عرفی کند تواند مال م باشد، شخص ثالث هم می در تمامی مواردی که تبدیل تأمین به درخواست خوانده می

 اجرای احکام مدنی. ق 34تبصره ( رهن مستعار

د که اگر یولی از اصول کلی بر می آ. این مورد در قانون پیش بینی نشده است :اگر خواهان درخواست تبدیل تامین نماید -ب

برعکس مال معرفی شده . نیستخواهان درخواست تبدیل تامین نماید، شرایطی که برای خوانده وجود دارد ، برای وی متصور 

 .از نظر قیمت و سهولت فروش نباید از مالی که قبال توقیف شده بیشتر باشد

 نماید، پرداخت خواهد کرد دستمزد کارشناس را کسی که درخواست تبدیل تأمین می 824 ادهدر م. 

ایل باشد آن را آزاد کند، آیا مال توقیف شده چنانچه مالی در اثر اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و خوانده م -سوال

باید ارزیابی شده و معادل ارزش آن وجه نقد تودیع شود یا اینکه به همان میزانی که مال در ازای آن توقیف شده، باید وجه نقد 

 تودیع شود؟

فقط یک مال توقیف شده باشد، چنانچه در اثر اجرای قرار . به نظر می رسد که در این مورد باید قائل به تفکیک شد -پاسخ

ولی، چنانچه در اثر اجرای قرار اموال متعددی توقیف  .آزادی مال توقیف شده مستلزم تودیع وجه نقد به میزان خواسته است

 8.رفع توقیف از هر مال مستلزم تودیع مبلغی حداقل معادل ارزش ان مال است. شده باشد

 :تبديل تامينمرجع صالح برای رسيدگي به درخواست ( 3-11

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست قانون ایین دادسی مدنی می توان نتیجه گرفت،  825م و ماده .ا.ا.ق 53با جمع ماده 

 :تبدیل تامین

 (م.د.ا.ق 825مستفاد از ماده )(است را صادر کرده تامین خواسته با دادگاهی که قرار: )قبل از شروع عملیات اجرایی -8

 (م.ا.ا.ق 53مستفاد از ماده )(کند را اجرا می تامین خواسته با دادگاهی که قرار: )شروع عملیات اجرایبعد از  -2

 توقيف اموال در ورشکستگي تاجر: 

کلیات قانون تجارت و قانون اجرای دارای احکام و قواعد خاصی است که از  ،توقیف اموال در امور مربوط به تاجر ورشکسته

 821ماده  .توقیف اموال تاجر ورشکسته را،  قبل و بعد از تاریخ توقف او باید بررسی کرد .استخراج استاحکام مدنی قابل 

درخواست كننده  عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده»: مقرر می دارد ارهم در این ب.د.آ.ق

                                                           
 20، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص3شمس، عبداهلل، جزوه آیین دادرسی مدنی  8
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ه عین دفهوم مخالف این ماده چنین است که در صورتی که در ورشکستگی مال توقیف شم «.تقدم دارد تأمين بر ساير طلبكاران حق

با توجه به آراء وحدت رویه قضایی، بستانکار . خواسته نباشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم نخواهد داشت

قرار تامین  اینیست، نه تنها با گرفتن و اجر تاجر ورشکسته در موردی که مال توقیف شده، عین معین و مورد ادعای خواهان

وسیله مزبور بازداشت کرده و با اقامه دعوی،  هخواسته حق تقدم پیدا نمی کند، بلکه حتی اگر قبل از توقف، اموال تاجر را ب

توقف  حکم قطعی  محکومیت تاجر را به طلب خود گرفته و اجرا کرده باشد، اما حکم ورشکستگی تاجر صادر شده و تاریخ

پرداخت وجه تعیین شده باشد، آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده وی قبل از ختم عملیات اجرایی 

است، باطل و بالاثر بوده و در نتیجه، چنین بستانکاری نمی تواند به ضرر سایر بستانکارن عملیات اجرایی انجام شده را دست 

 8.آویز قرار دهد

 :ره بد نیست به رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور دقت نماییددر این با

قانون تصفیه امور ورشكستگي، استفاده از اموال متوقف براي دیّان ترتیب خاص مقرر داشته كه به همان نحو باید  85چون موافق ماده »

دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانكاراني كه از اموال متوّقف، طلب  خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده، حق تقدم هر طبقه بر طبقه

شود بنابراین كلیّه دیّان به جز كسانیكه قانون صریحاً استثناء نموده از اموال متوقف  نمي اند قیدي دیده خود را به وسیله دادگاه تأمین كرده

ناظر به مورد مذكور در فوق نبوده و در این  8185ئین دادرسي مدني قانون آ (كنوني 895ماده )962 حق استفاده دارند و منطوق ماده 

بنابراین رأي شعبه دوم دیوانعالي كشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت . باشد مورد كه حكم خاصي موجود است قابل اعمال نمي

 «.ها الزم االتباع است براي دادگاه 8195رویه قضایي مصوب تیر ماه 

 (82/81/8112ـ  1928: رأي شماره)

 :نتیجه اینکه، توقیف اموال تاجر ورشکسته

 .چه عین خواسته باشد چه نباشد، توقیف مجاز است :قبل از تاریخ توقف -8

  :بعد از تاریخ توقف -2

 توقیف مجاز است: شده عین خواسته است وقیفمال ت 

 توقیف مجاز نیست: مال توقیف شده عین خواسته نیست. 
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 :خواستهآثار تامین ( 12

بیشترین . درخواست تامین خواسته و حتی صدور قرار تامین به خودی خود، واجد هیچ اثری نسبت به خواهان یا خوانده نیست

 .آثار قرار تامین خواسته در مرحله اجرای آن صورت می پذیرد

البته باید . ایجاد حق تقدم برای اخذ محکوم به از محل بازداشت مال برای خواهان است ،تأمین خواسته اجرای قرار ترین اثر مهم

االجرایی در ایجاد حق تقدم برای دارندة آن تأثیر ندارد، بلکه مرجع  القاعده در ایران نه تنها نوع برگ الزم توجه داشته که علی

در این خصوص ... اریخ معرفی مال، تاریخ دستور بازداشت مال و االجرا، ت االجرا، تاریخ صدور برگ الزم صادرکننده برگ الزم

 8.آید که مال را پیش از سایرین بازداشت کرده است حق تقدم تنها برای شخصی به وجود می. اثر است بی

 :تأمین خواسته در دعاوی طاری( 13

طرح درخواست تامین خواسته را در امکان . چنان که گفتیم دعاوی طاری نیز دعوی مستقل و تمام عیار محسوب می شوند

 :از این دعاوی مورد بررسی قرار می دهیم کهری

 مجاز است: دعاوی اضافی 

 مجاز است       : دعوای متقابل 

   

 ورود ثالث : 

 .باشد مجاز می: اصلی -الف

 .  باشد اگر وارد ثالث برای تقویت بنیة خواهان وارد دعوا شده باشد مجاز می-الف          

           :  تبعی-ب

 .اگر وارد ثالث برای تقویت بنیة خوانده وارد دعوا شده باشد مجاز نیست-ب          

 جلب ثالث: 

 .باشد تواند و مجاز می می: جالب -8

 .تواند درخواست تأمین خواسته بکند شود، پس نمیچون مجلوب خوانده محسوب می: مجلوب -3
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 : تامین خواسته در آیین دادرسی کیفری (14

ولی برای تطبیق قرار تامین خوسته . برای مطالعه قرار تامین کیفری بایستی به منابع و جزوات آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود

 :دو تاسیس حقوقی می پردازیممورد از تفاوت های این  88در امور مدنی با امور کیفری به 

 تواند تا قبل از صدور حکم  جهت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا پس از صدور قرار مهلت تعیین نشده و شاکی می

روز جهت ارائه دادخواست راجع به اصل دعوا باید رعایت  80 نسبت به ارائه دادخواست اقدام کند ولی در امور مدنی، مهلت

بعد از صدور قرار تأمین در صورت اعتراض خوانده ظرف مهلت مقرر، اگر خواهان دادخواست ندهد، قرار  گردد که دادگاه

 (م.د.آ.ق 882ماده .)کند تأمین را رد می

 باشد در قرار تأمین کیفری، ورود ضرر و زیان باید ناشی از جرم باشد ولی در امور مدنی وقوع جرم الزم نمی. 

 اما در امور مدنی ممکن است ابتدا ابالغ سپس اجرا یا ابتدا اجرا و سپس . گردد ض ابالغ، اجرا میقرار تأمین کیفری به مح

 .ابالغ یا به طور همزمان ابالغ و اجرا گردد

 باشد ولی در امور مدنی در صورت صدور حکم به  لغو قرار تأمین کیفری در صورت حکم برائت یا منع پیگرد قانونی می

 .گردد استرداد دعوا یا دادخواست، قرار تأمین رفع میحقی خواهان یا  بی

  در امور کیفری، در صورت واهی بودن درخواست و شکایت و ورود خسارت، امکان دریافت خسارت از سوی متهم از

هی اما در امور مدنی، در صورت وا. باشد و صدور حکم برائت یا منع پیگرد دلیلی بر دریافت خسارت از شاکی نیست شاکی می

حقی خواهان به همراه اثبات  گردد ولی در صورت صدور حکم به بی بودن دعوا، خسارت به نفع صندوق دولت پرداخت می

 (م.د.آ.ق 820ماده .)تواند از خواهان خسارت بگیرد ورود خسارت، خوانده می

 ولی در امور مدنی، ظرف  .در امور کیفری، طرح دعوای خسارت از سوی متهم جهت دریافت خسارت از شاکی مهلت ندارد

 .حقی خواهان، خوانده حق طرح دعوای خسارت را دارد روز از ابالغ حکم قطعی مبنی بر بی 20 مهلت

 تواند تقاضای تبدیل تأمین و توقیف اموال را به ضامن کند ولی در امور مدنی، خوانده تقاضای  در امور کیفری، متهم می

 .کند تبدیل مال به مال را می

 ولی در امور مدنی، . باشد مور کیفری، تبدیل توقیف مال به ضامن نیاز به رضایت شاکی ندارد و با تشخیص دادگاه میدر ا

 .تبدیل مال به مال در صورتی که مال توقیف شده، عین خواسته باشد با رضایت خواهان است
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 الوکاله که ممکن است خواهان محکوم  و حقتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی  در امور مدنی، خوانده می

تواند چنین تقاضایی از دادگاه  شود از دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی، تقاضای تأمین کند ولی در امور کیفری متهم نمی

 .بنماید

 ر موردی که د(81/82/8311)  82533/1م، و نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری.د.آ.ق 801 در امور مدنی، طبق ماده

دعوا مستند به سند رسمی، خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد یا اوراق تجاری واخواست شده، صدور قرار تأمین موکول 

 .باشد به ایداع خسارت احتمالی نیست ولی در امور کیفری مطلقاً نیاز به ایداع خسارت می

 شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین  صورتی پذیرفته میم، درخواست تأمین در .د.آ.ق 883در امور مدنی، طبق ماده

 .باشد ولی در امور کیفری، صرف ضرر و زیان کافی می. باشد

 :تأمین خواسته در امور حسبی( 15

 .نیز صدور قرار تامین خواسته را پیش بینی نموده است( امور غیر ترافعی)قانون گذار در برخی از موارد در امور حسبی

شود ولي به درخواست  دعاوي راجع به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحديد تركه توقيف مي»: قانون امور حسبی مقرر میدارد 28 ادهم 

  «مدعي ممكن است خواسته تأمين شود

. نداردح، این است که در امور حسبی دادگاه تکلیفی در اصدار قرار تامین خواسته .ا.ق 28از نظر اکثر حقوق دانان مستفاد از ماده 

 8.قانون فوق الذکر منوط به پرداخت خسارات احتمالی نیست 28همچنین صدور تامین خواسته در امور حسبی بر اساس ماده

قانون امور حسبی، که قواعد امورحسبی را هر جا که به سکوت برگزار شده باشد  8ولی از نظر ما، با توجه عموم و اطالق ماده 

ه است، باید بر این نظر قائل بود که تشریفات درخواست و صدور قرار تامین خواسته، تابع آیین به آیین دادرسی مدنی ارجاع داد

 .به بعد قانون فوق االشاره می باشد 801دادرسی مدنی و مواد 

کتر مکرر قانون مدنی نیز از نظر د 281موضوع تامین مقرر در ماده . تامین خواسته گاها در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است

 .با این تفاوت که در تامین مقرر در این ماده نیازی به داشتن سند رسمی نیست. شمس همان تامین خواسته است

 (:8318)تامین خواسته در قانون حمایت از خانواده( 81

قرار تامین قانون حمایت از خانواده نیز که مبنای رسیدگی دادگاه های خانواده در امور خانواده محسوب می شود، امکان صدور 

قانون حمایت از خانواده  8بر اساس ماده  .مالی دادگاه های خانواده پیش بینی نموده است خواسته را در برخی از دعاوی

تواند از   له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي    در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكومٌ  »: 8318مصوب 

با تدقیق در ماده مرقون متوجه این امر می شویم که  «ٌبه را درخواست كند  نخستين را صادر كرده است، تأمين محكوم دادگاهي كه حكم 
                                                           

 425،ص 3شمس،عبداهلل، همان،ج  8
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قانون گذار محترم برخالف کلیات آیین دادرسی مدنی، امکان صدور قرار تامین خواسته را حتی تا پس از صدور حکم قطعی و 

براین خواهان می تواند حتی پس از صدور حکم قطعی درخواست تامین خواسته بنا. تا پیش از اجرای حکم فراهم آورده است

زیرا  .خواهان در اصل رای پیروز شده باشدالبته آنچه مسلم است درخواست تامین در صورتی امکان پذیر است که . را نماید

از . حقوقی و غیرعقالیی استصدور قرار تامین خواسته برای خواهانی که به موجب حکم قطعی محکوم شده بر خالف اصول 

شده است و می تواند با اخذ برگ  «محکوم به»سوی دیگر معلوم نیست که برای خواهانی که به موجب حکم قطعی حاکم بر 

ل ؟ در هر حاخواسته چه سودی می تواند داشته باشد به اجراییه نسبت به اجرای مدلول حکم اقدام نماید، اخذ و اجرای تامین

 .به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است 801اجرای قرار تامین خواسته برابر با قواعد عمومی در مواد نحوه صدور و 
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 :تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه( 01فصل 

 :تامین دعوای واهی( 1
 «990و  901مواد »

  :تعریف(1-1

. بنابراین دعوای واهی به معنای دعوای پوچ و بیهوده می باشد. در لغت از توهم و وهم به معنای پوچ و بیهوده می آید« واهی»

سوی خواهان پوچ و واهی تشخیص می دهد و احتمال می دهد که خواهان از روی قانون گذار در برخی موارد که اقامه دعوا از 

اقدام به اقامه دعوا نموده است، به دادگاه اجازه داده است که با درخواست خوانده ، رسیدگی به دعوای خواهان را « وهم»ایذا و 

و . ده است به دعوای خواهان رسیدگی نخواهد شدو تا زمانی که این تامین پرداخت نش. نماید« تامین مناسب»منوط به پرداختن 

 .پس از اتمام مهلت پرداختن تامین، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد

 :اسباب دعوای واهی( 2-1

گاه دعوا را می توان از نظر موضوعی واهی دانست، از این حیث که متکی به : واهی بودن دعوا از دو زاویه قابل بررسی است 

برای مثال شخصی که اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد و .هیچ دلیلی نمی باشد و یا موضوع ادعا اصوالً قابل تحقق نمی باشد

میلیارد تومان را به شخصی ثروتمندی و متمولی  9ار مناسبی است، ادعا دارد که مبلغ چندین سال است که فاقد شغل و کسب ک

 .و خواهان بازپس گیری آن است. قرض داده است

از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان احراز شود، حقی . واهی دانست( حکمی)گاه دعوا را می توان از جهت قانونی 

د، مانند دعوای شخصی که بدون اذن مدیون دین او را ادا نموده است و اکنون وجه پرداختی را از او علیه خوانده ایجاد نمی نمای

ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد »:۷۶۲ماده میدانیم که به استناد . )نماید مطالبه می

 («.گر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارداکند  وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي

این مواد در قلب . قانون آیین دادرسی مدنی را به مقررات مربوط به تامین دعوای واهی اختصاص داده است 990و  901مواد 

یکی از موارد اشتباهات قانون گذار قرار داده است که البته هیچ ربطی به تامین خواسته ندارد، و « تامین خواسته»قواعد مربوط به 

 .نیز در همین جا دیده می شود

در کليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به »:م در این باره مقرر میدارد.د.آ.ق 901ماده 

تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و  نده ميمراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوا استثناي مواردي که قانون امور حسبي

دادگاه در صورتي که تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع . دادگاه تقاضاي تأمين نمايد الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از حق

که مدت  مين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتيوقتي که خواهان تا نمايد و تا دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي

 .شود ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين
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ذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مکلف است در چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا اي -تبصره  

 «.صدور حکم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محکوم نمايد ضمن

در دعاويي که مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد »:قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد 990در ادامه ماده 

 «.تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد نمي خوانده وي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف،دعا

 :در مورد تامین دعوای واهی بایستی موارد ذیل را مورد توجه قرار داشت

 :شرایط صدور قرار تامین دعوای واهی( 3-1

 .قانون امور حسبی خوانده مکلف به حضور نباشدموضوع دعوا از مواردی باشد که بر اساس  -9

 خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی درخواست داده باشد -۷

 .دادگاه بر اساس اوضاع و احوال و ادله و محتویات پرونده، طرح دعوا را واهی تشخیص دهد -3

 دعوای خواهان مستند به سند رسمی و یا  مستند به اسناد تجاری نباشد -4

 لیه تاجر متوقف نباشددعوای طرح شده ع -5

 

 :شکل، مهلت درخواست و دادگاه صالح برای رسیدگی( 4-1

قبل از همه چیز باید به این موضوع توجه کرد که گرفتن تأمین از خواهان مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه 

 .تواند رأساً اقدام نماید هرچند دعوای خواهان را واهی تشخیص دهد نمی

بنابراین، خوانده برای . است« دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا»صالح برای رسیدگی به درخواست تامین دعوای واهی مرجع 

درخواست . اقامه دعوای تامین دعوای واهی، بایستی درخواست خود را به دادگاهی که به آن دعوت شده است، تقدیم نماید

در این صورت در صورت جلسه دادرسی نوشته خواهد شد و به . وان شودتامین دعوای واهی می تواند در جلسه دادرسی عن

درخواست کتبی . همچنین خوانده می تواند درخواست خود را به صورت کتبی ابراز دارد. امضای درخواست کننده می رسد

صدور تامین  دادگاه در صدور یا عدم .مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و روی فرم چاپی مخصوصی هم تنظیم نخواهد شد

. بنابراین برخالف تامین خواسته نمی توان دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین دعوای واهی دانست. دارد« اختیار»دعوای واهی 

 44ولی با اخذ مالک واحد از ماده . مهلت درخواست تامین دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است

موعد ین موضوع که تامین دعوای واهی نوعی ایراد از سوی خوانده محسوب می شود، بایستی نظر داد که و ا( ایرادات)م .د.آ.ق

توجه شود، تامین دعوای واهی چون از سوی خوانده  .است« تا پایان اولین جلسه دادرسی»طرح درخواست تامین دعوای واهی 

 .شودمطرح می شود، عمالً فقط پس از اقامه دعوا ممکن است درخواست 
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 :میزان و نوع تامین( 5-1

با توجه به اینکه قانون گذار نسبت به نوع و میزان تامین قیدی را نیاورده است، چنین باید نتیجه گرفت که میزان و نوع تامین 

... لکیت یا بنابراین می تواند وجه نقد باشد یا ضمانت نامه بانکی یا سند ما. بسته به نظر دادگاه دارد« تامین دعوای واهی»موضوع 

همچنین باید توجه نمود، .است« موعد قضایی»، مهلت سپردن تامین نیز چون در قانون پیش بینی نشده است ، بنابراین  موعدش 

بنابراین خوانده نمی تواند برای . تامینی که در این ماده بیان شده است، فقط به هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اختصاص دارد

 .درخواست تامین نمایدسایر خساراتها 

 :ضمانت اجرای عدم پرداخت تامین دعوای واهی( 6-1

اگر خواهان در مهلت مقرر تأمین مورد نظر را . است« قرا رد دادخواست» ضمانت اجرای عدم پرداختن تامین از سوی خواهان

ن صورت دادگاه راساً نمی تواند اقدام پرداخت نکند و مهلت پایان پذیرد؛ و خوانده درخواست قرار رد دادخواست را نکند، در ای

، مستلزم درخواست خوانده «رد دادخواست»دم، صدور قرار .آ.ق 901زیرا بر طبق ماده . به صدور قرار رد دادخواست نماید

ند ناچار بایستی نظر داد، در این موارد دادگاه باید با صدور قرار وقت احتیاطی، پرونده را از گردش رسیدگی خارج ک. دعواست

و آن را به دفتر دادگاه بفرستد تا همان طور بماند تا هر وقت درخواست خوانده واصل شد ، مدیر دفتر پرونده را برای صدور 

 .قرار رد دادخواست به دفتر برگرداند

 :موارد معافیت خواهان از پرداخت تامین( 7-1

( برات،سفته و چک)اشد، یا دعوایی راجع به اسناد تجاریم، اگر دعوای خواهان مستند به سند رسمی ب.د.آ.ق 990به استناد ماده

 .باشد و همچنین دعوای علیه متوقف، خوانده نمی تواند درخواست تامین دعوای واهی نماید

بنابراین اگر سند رسمی یا اسناد . باشد تا اخد تامین دعوای واهی ممنوع باشد« مستند دعوا »اسناد تجاری و سند رسمی باید 

برای مثال دعوای استرداد الشه چک یا استرداد سند رسمی یا دعوای الزام به تنظمی سند )ع خواسته دعوا باشندتجاری موضو

اسناد تجاری . الزم نیست که اسناد تجاری واخواست شده باشند. می توان درخواست تامین دعوای واهی نمود( رسمی

 .واخواست نشده نیز مشمول ین ماده قرار میگیرند

 :دعوای واهی در دعاوی طاری تامین( 8-1

 در تمامی دعاوی طاری تأمین دعوای واهی ممکن است مانند تأمین دعوای واهی در دعاوی ورود ثالث
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 :تأمین اتباع بیگانه( 2

 «944-944» 

 :تعریف( 1-2

خوانده ایرانی رسیدگی به ز قانون گذار برای حمایت ا. ایرانی باشند فته می شود که فاقد تابعیتبه اشخاصی گ« اتباع بیگانه»

دعوای اشخاصی خارجی را که بر علیه ایرانیان در دادگاه های ایران اقدام به اقامه دعوا نموده اند را منوط به پرداخت تامین 

ر قانون گذار ترس این را دارد که مبادا اتباع خارجی در ایران ب. مناسب از سوی آنان بنا به درخواست خوانده ایرانی نموده است

علیه ایرانیان اقدام به اقامه دعوا نموده و سپس خساراتی را از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به وی وارد نماید، سپس از 

 .کشور خارج شده و چون اموالی هم در ایران دارند، جبران خسارات خوانده با تعذر  تعسر مواجه شود

عنوان شخص ثالث وارد  هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به اتباع دولت »:یداردقانون آیین دادرسی مدنی مقرر م 944بنابراین ماده 

آن محکوم گردند بايد تأمين  الوکاله به خسارتي که ممکن است بابت هزينه دادرسي و حق بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه. دعوا گردند

 «.شود ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه. مناسب بسپارند
 :شرایط درخواست تامین اتباع بیگانه(2-2

 :با توجه به موارد پیش گفته، شرایط قرار تامین اتباع بیگانه را می توان در موارد زیر خالصه نمود

 .باشد تبعه ایرانخوانده دعوا باید . 9

 .باید تبعه کشور خارجی باشدخواهان . ۷

 .تبعه خارجی، یا باید خواهان اصلی باشد یا وارد ثالث باشد. 3

 تبعه خارجی از دادن تأمین معاف نباشد. 4

 .خوانده ایرانی درخواست تأمین را تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم نموده باشد. 5

 :شکل، مهلت درخواست و دادگاه صالح برای رسیدگی(3-2

دادگاه ( 944ماده .)خوانده می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، درخواست صدور قرار تامین دعوای اتباع بیگانه را مطرح نماید

تشخیص دهد، شرایط موجود برای صدور قرار تامین اتباع بیگانه موجود که با توجه به اوراق موجود در پرونده، در صورتی 

این قرار با . «شبه قاطع دعواست»قرار تامین اتباع بیگانه از دسته قرارهای تامینی و . خواهد کرد است، نسبت به صدور قرار اقدام

 .خود قرار به طرفین دعوا ابالغ نمی شود.اینکه به طرفین ابالغ می شود ولی مستقالً قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست

دیم مرجع رسیدگی نماید و یا اینکه به صورت شفاهی در جلسه خوانده ایرانی می تواند درخواست خود را به صورت کتبی تق

با توجه به . دادرسی مطرح نموده و در این صورت باید در صورت جلسه دادرسی ذکر گردد و به امضای درخواست کننده برسد
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ت اصلی اینکه درخواست تامین اتباع بیگانه مخصوص خوانده یا خواندگان دعواست، طرح آن پیش از تقدیم دادخواس

 . موضوعیت نخواهد داشت

  ،اگر تبعه بیگانه خوانده دعوای اصلی باشد و در مقابل دعوای خواهان ایرانی بخواهد دعوای دعوای متقابل اقامه نماید

شد، با وارد دعوا شده با( اصلی یا تبعی)بالعکس اگر تبعه بیگانه به عنوان وارد ثالث . تکلیفی به پرداخت تامین اتباع بیگانه ندارد

 .درخواست طرفین دعوا مکلف به پرداخت تامین است

 9.تبعه دولت خارجی که در پرونده کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم داده مشمول این نهاد است 

 :میزان و نوع تامین و موعد پرداخت آن(4-2

نوع تامین نیز . قانون مشخص نشده است، بسته به نظر دادگاه داردبا توجه به اینکه در « تامین اتباع بیگانه»میزان تامین در مورد 

همچنین موعد پرداخت . در قانون به سکوت برگزار شده است؛ بنابراین نوع تامین اخذ شده نیز بسته به نظر دادگاه خواهد داشت

این . م نیز موید این مطلب است.د.آ.ق 94۲صدر ماده . محسوب می شود« موعد قضایی»نیز بسته به نظر دادگاه داشته و نتیجتاً 

 « ...دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد»:ماده مقرر میدارد

 :ضمانت اجرای عدم پرداخت تامین دعوای اتباع بیگانه(5-2

هایتاً موافقت دادگاه با درخواست فوق الذکر، دادرسی به بعد از درخواست صدور قرار تامین اتباع بیگانه و رسیدگی دادگاه و ن

را صادر خواهد کرد و منتظر می ماند تا خواهان تامین « قرار توقیف دادرسی»دستور دادگاه متوقف شده و در حقیقت دادگاه 

صورتی خواهان تامین  بعد از اتمام موعد مهلت مقرر از سوی دادگاه در. مورد نظر دادگاه را در صندوق دادرسی تودیع نماید

البته در مرحله تجدیدنظر این قرار بنا . صادر خواهد شد« قرار رد دادخواست»مورد نظر را تودیع ننماید، به درخواست خوانده، 

با صدور قرار رد دادخواست دادرسی زائل شده و در نتیجه پرونده مختومه . به درخواست تجدیدنظر خواه صادر خواهد شد

ه چنانکه پیش تر خواندیم، قرار رد دادخواست دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست و در نتیجه خواهان می تواند البت. خواهد شد

البته باز هم برای خوانده حق .دوباره با پرداخت هزینه دادرسی مجدد و تقدیم دادخواست مجدد دادرسی را از نو شروع نماید

 .مطالبه تامین اتباع بیگانه وجود دارد

هم در این باره این مساله است که اگر بعد از اتمام موعد پرداخت تامین، خواهان تامین مورد نظر را پرداخت ننماید، ولی نکته م

با این وجود خوانده نیز درخواست صدور قرار رد دادخواست را از دادگاه ننماید، با توجه به این مساله که دادگاه راساً نمی تواند 

اکثر حقوقدانان این سوال را دخواست بدون درخواست خوانده اقدام نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ نسبت به صدور قرار رد دا

                                                           
 35،ص3شمس،عبداهلل،همان،ج 9
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قانون آیین دادسی مدنی، دادگاه باید  ۷برخی حقوقدانان در این باره معتقدند که با توجه به عموم و اطالق ماده پاسخ نداده اند؛ 

 9.راساً قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید

 :موارد معافیت خواهان خارجی از پرداخت تامین(6-2

 :باشند درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي»: قانون مقرر میدارد 945ماده 

 .در کشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند-1

 .دعاوي راجع به برات، سفته و چك-2

 .دعاوي متقابل-3

 .باشد دعاوي که مستند به سند رسمي مي-4

 «شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف دعاوي که بر اثر آگهي رسمي اقامه مي -5

حادث شود، خواهان خارجی از پرداخت تامین  945گانه ماده  5پس نتیجه اینکه با وجود شرایط اخذ تامین خواسته اگر موارد 

نیازی نیست که اسناد تجاری موضوع این بند واخواست  در واقع،. است ۷جه در این ماده مروبط به بند نکته قابل تو. معاف است

باشند تا نتوان از خواهان بیگانه تامین اخذ نمود؛ ( 4بند)همچنین دعاوی باید مستند به اسنا تجاری و یا سند رسمی. شده باشند

 .جاری یا سند رسمی باشد، خواهان بیگانه از پرداخت تامین معاف نخواهد بودنتیجه اینکه اگر خواسته دعوا استرداد خود اسناد ت

در مورد بند اول نیز باید گفت که معافیت اتباع کشورهای خارجی در مقابل یکدیگر، از طریق معامله متقابل ممکن است که از 

 .طریق تعاون قضایی حاصل می شود

که به دلیل مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان یک نوبت آگهی این ماده شامل دعاوی  5نکته دیگر اینکه، بند 

 .نمی شود( م.د.آ.ق ۲3ماده )خواهند شد

 :در مورد مبحث قرار تامین اتباع بیگانه باید به نکات ذیل توجه نمود

  اگر خوانده دارای تابعیت مضاعف باشد، یعنی هم ایرانی باشد و هم فرانسوی، می تواند تامین دعوای واهی با وجود شرایط

خواهان نیز اگر هم ایرانی باشد و هم خارجی، شرط حاصل نیست بنابراین نمی توان بر علیه وی درخواست . دیگر اخذ نماید

 .ل دارای تابعیت ایرانی هم هست و ایرانی هم محسوب می شودزیرا به هر حا. تامین دعوای واهی نمود

  توان از وی تأمین گرفت نمی ۷(آپاترید)اگر خواهان ایرانی نباشد و تبعة هیچ دولت خارجی شناخته شده را هم نداشته باشد .

مود و به موارد مشابه نمی زیرا از نظر دکتر شمس گرفتن تامین از خواهان خالف اصل است و اصل را باید در حد نص تفسیر ن

 .توان تسری داده و اخذ تامین نمود

                                                           
9
 (۷1۷، ص9مهاجری، علی، آیین دادرسی مدنی، ج  

2 Apatride 
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  هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب

 (م.د.ا.ق94۶ماده ).ایدتأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نم معافیت از

  اگر خواهان در ابتدا ایرانی بوده و علیه یک ایرانی اقامه دعوا کرده و در حین دادرسی خواهان از تابعیت ایرانی خارج شده

 تواند از خواهان تأمین اتباع بیگانه را درخواست کند که تا پایان اولین جلسه دادرسی بعد از که در این صورت خوانده ایرانی می

 .سلب تابعیت فرصت ارائه درخواست خود را دارد

 درصورت . کند چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می

 .شود خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می  امتناع

  بنابراین حتی با وجود . اتباع بیگانه نیز از حقوق خوانده است که احقاق آن منوط به درخواست خوانده استقرار تامین

 9.تمامی شرایط، دادگاه بدون درخواست خوانده نمی تواند از تبعه خارجی تامین اخد نماید

 

 

 
 

                                                           
 33۲جلد دوم، ص  ،9345آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز  ،بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر  9
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 (دادرسي فوري )دستور موقت ( فصل یازدهم
(523-513) 

 :تعریف( 1

از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و دادرسی فوری که 

دادرسی فوری یک دادرسی  1.حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است

موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در گیرد در این گونه از استثنائی است که در موارد خاص انجام می

رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی

واست خواهان رسیدگی کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخخواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می

 2.شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ گردد

موقت نیز، مانند تامین خواسته برای حفظ خواسته اصلی دعوا صادر می شود؛ ولی بر خالف تامین خواسته در تمامی  دستور

د موضوع برخالف تامین خواسته، موضوع دستور موقت نمی توان. خواسته های مالی و غیر مالی قابل درخواست و اجراست

بلکه خواهان فقط می تواند فعل یا  ترک فعلی را درخواست نماید که با انجام آن اقدام تبعی خواسته فعالً . اصلی خواسته باشد

 .حفظ شود

مانند تأمین خواسته جلوگیری از اقداماتی است که خوانده دعوا قبل از شروع جلسه ( دادرسی فوری)هدف از اخذ دستور موقت 

بنابراین بهترین تعبیری که . حین دادرسی احتماالً انجام داده و باعث شود که حکم صادره هیچ دردی را دعوا نکنددادرسی یا در

 5.شدن اجرای نهایی حکم است« نوش داروی بعد از مرگ سهراب»می توان برای دستور موقت در نظر گرفت، جلوگیری از 

 :موضوع دادرسی فوری(2

 :استموارد دادرسی فوری بر دو نوع 

گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف توان تعریف یا شمارهامور فوری را نمی: اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد (1-2

فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در . تواند مصداق پیدا کندفوری در هر دعوائی می

 .توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورداب دعوا گردد میرسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصح

                                                           
 22ص، 2بهرامی،بهرام،پیشین،ج 1
 222،ص2ج پیشین، ،صدرزاده افشار، سید محسن  2
 .این تعبیری است که دکتر شمس به کاربرده است  5
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از این  :االجرا اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری استزمانی که اشکاالتی در جریان اجرای احکام یا اسناد الزم( 2-2

وال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به قبیل اشکاالت فراوان است مثال به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراضهای صاحب ام

ای است که اگر دادرس بالفاصله رسیدگی البته تمام این اختالفات جنبه فوریت ندارد فوریت تا اندازه. تشریفات اموال و غیره

  .نکند و تدبیری اتخاذ ننماید حقی فوت شود یا زیان جبران ناپذیری متوجه گردد

 :فوری های دستور موقت یا دادرسی ویژگی( 3

 اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از . م.د.آ.ق 513و  511موقت بنابر مواد دستور  :دستور موقت اقدامی است تبعی

بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری . شوداقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می

تبعی بودن دستور . شودی اصل دعوا انجام میتاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه به اصل دعوا و صدور حکم فوری

 :باشدموقت دارای آثارزیر می

تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی دستور موقت در صورتی می .1

 .ا قابل طرح باشدمطرح شده و ی

 ؛ی دعوا باشددستور موقت باید متناوب از خواستهخواسته .2

. ی همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر نمود که دستور موقت نباید اقدامی را به گونه :دستور موقت اقدامی موقتی است

 .ماهیتا همیشگی است

 در اموری که تعیین تکلیف آن . م.د.قانون جدید آ 513به موجب ماده : صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است

تواند به نتیجه مطلوب بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می  .کندته باشد دادگاه دستور موقت را صادر میشفوریت دا

اثبات فوریت نیز با . احراز فوریت با دادگاهی است که به درخواست رسیدگی می کند. برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید

 .البته فوریت با هر دلیلی قابل اثبات است. متقاضی دستور موقت است

 دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی  ،م.د.قانون آ 512بنابر ماده  :صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است

 .شود از خواهان تامین مناسبی بگیردکه از دستور موقت حاصل می

 دستور موقت با صدور . م.د.قانون آ 523و   52به موجب ماده  :شود مرحله نخستین مرتفع نمی دستور موقت با صدور حکم

مگر این که در . ماندالقاعده پابرجا میشود بلکه تا صدور رای نهایی علیرای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی

که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف برای مثال دستوری . دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود

                                                           
 
 23 ،ص1،جمتین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی  
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شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص نماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع میصادر می... و یا

 .صادر نماید

 جرای دستور موقت مستلزم تایید ا. م.د.قانون آ 523بنابر ماده  :اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است

  .ی قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارندرئیس حوزه

 :شکل درخواست ( 4

درخواست دستور موقت را مانند درخواست تامین خواسته هم قبل از اقامه دعوا، در حین تقدیم دادخواست یا در جریان 

اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا تقدیم دادگاه گردد، بایستی رو فرم چاپی مخصوص . دادرسی می توان تقدیم نمود

عدد تقدیم  1+درخواست بایستی به تعداد اصحاب دعوا.( ست محسوب نمی شودلزوماً دادخوا)تنظیم و تقدیم دادگاه گردد

دادگاه گردد؛ زیرا درخواست دستور موقت بر خالف تامین خواسته به طرفین دعوا ابالغ میشود و دادگاه طرفین را به جلسه 

 (  51ماده .) دادرسی دعوت میکند

در دادخواست و در قسمت شرح . صلی، تقدیم دادگاه گردداگر درخواست دستور موقت همزمان با تقدیم دادخواست ا

تقاضای دستور موقت در حین . البته می توان آن را بر روی برگ معمولی نوشته و تقدیم دادگاه کرد. دادخواست تقاضا می شود

ته در این صورت درخواست شفاهی در صورت جلسه نوش. دادرسی، به صورت شفاهی در جلسه هم می تواند مطرح شود

درخواست دستور موقت بایستی حاوی مشخصات درخواست کننده و خوانده ( 515ماده .)میشود و به امضای متقاضی می رسد

دعوا، اقامتگاه خوانده یا خواندگان، ادله ثابت کننده فوریت، سبب یا اسبابی که باعث درخواست دستور موقت شده است، اصول 

 .د کرده است و دیگر مواردی که در صدور دستور موقت موثر است، باشداسنادی که خواهان متقاضی بدان ها استنا

  زیرا صدور قرار . دستور موقت را صادر میکند« درخواستقرار رد »اگر درخواست دستور موقت ناقص باشد، دادگاه مستقیما

 توقیف و اخطار رفع نقص مخصوص دادخواست است

 ست اصلی تقدیم دادگاه شود؛ نواقص احتمالی دادخواست، تاثیری در اگر درخواست دستور موقت، همزمان با دادخوا

مگر اینکه نواقص مشترک باشد؛ برای مثال خواهان درخواست دستور موقت را در . درخواست دستور موقت نخواهد داشت

ت دستور در اینجا امکان رسیدگی به درخواس. شرح دادخواست می نویسد، و مشخصات خوانده در دادخواست وجود ندارد

 .موقت نیز وجود ندارد
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 :مرجع صالح به رسیدگی( 5

 :یک استثنا 1برای تشخیص مرجعی که باید به دستور موقت رسیدگی کند، یک اصل داریم و 

اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین باشد   :اصل

مرجع درخواست دادگاهی است که صالحیت و اگر درخواست قبل از اقامه دعوا مطرح شود، ( م.د.آ.ق511ماده ) .یا پژوهشی

 .رسیدگی به اصل دعوا را دارد

اگر موضوع دستور موقت در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی میکند باشد، صالحیت  :استثنا

 (م.د.آ.ق 512ماده .)ی است که موضوع دستور موقت در حوزه آن قرار داردرسیدگی به دستور موقت با دادگاه

است، به موجب قرارداد عادی « تبریز»که اقامتگاهش در «  ب»واقع است، از « تهران»ملک غیر منقولی را که در « الف» :مثال

. اقامه میکند«  دادگاه عمومی تبریز»در « ب»بر علیه « الزام به تنظیم سند رسمی»حال دعوایی را به خواسته . خریداری نموده است

و برای اینکه خوانده تا زمان محکومیت نتواند ملک مزبور را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل کند، درخواست صدور 

دادگاه  در مثال فوق با اینکه دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا،. دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن نقل انتقال آن را میکند

محل اقامتگاه خوانده است؛ ولی  چون موضوع دستور موقت در حوزه استحفاظی دادگاه دیگری از حوزه قضایی متفاوت قرار 

توقیف شود، بایستی درخواست دستور ( تهران)دارد و در واقع، باید ملک در اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع مال غیر منقول

 (512ماده .)ستان تهران تقدیم نمایدموقت را به دادگاه عمومی شهر

در همین مثال اگر مال غیر منقول در شهرستان تبریز واقع می بود، دادگاه صالح به رسیدگی به دستور موقت همان دادگاه 

 (511ماده . )رسیدگی کننده به اصل دعوا خواهد بود

به دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را ، خواهان ملزم باشد که دستور موقت را  512حتی اگر با توجه ماده :نکته

ندارد تقدیم نماید، در هر حال باید قواعد صالحیت ذاتی را در نظر بگیرد، بنابراین اگر اصل دعوا در صالحیت دادگاه عمومی 

 3.تواند به دیوان عدالت اداری یا دادگاه انقالب یا تجدیدنظر تقدیم شود است، درخواست نمی

. و موضوع دستور موقت در حوزه استحفاظی شیراز قرار دارد« انقالب تبریز»موضوع دعوای اصلی در دادگاه فرض کنید  :مثال

شیراز تقدیم کرد نه دادگاه عمومی « انقالب»م،  بایستی به دادگاه.د.ا.ق  512در اینجا بایستی درخواست دستور موقت را طبق ماده

 .قالب نسبت به دادگاه عمومی از دسته صالحیت های ذاتی استزیرا تفاوت صالحیت دادگاه ان. شیراز
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  بررسی تقدیم درخواست دستور موقت به دادگاه ناصالح: 

احتمال  5. اگر درخواست دستور موقت به دادگاهی تقدیم شود که صالحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را ندارد

 :وجود دارد

ت اصلی و به صورت جداگانه تقدیم دادگاه کند، اگر دادگاه دریافت کننده درخواست، اگر درخواست قبل از تقدیم دادخواس.الف

زیرا صدور . را صادر خواهد کرد« قرار رد درخواست»خود را صالح به رسیدگی به درخواست را نداند، در این صورت مستقیماً 

نمی توان قرار عدم صالحیت صادر « درخواست»و پرونده است و نسبت به « دادخواست»قرار عدم صالحیت مخصوص به 

 .نمود

و دادگاه نسبت به دعوای اصلی خود را صالح بداند، ولی . اگر درخواست همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه شود. ب

نسبت به درخواست دستور موقت خود را صالح نداند، به اصل دعوا رسیدگی نموده ولی در مورد ردخواست دستور موقت،  

  .را، با همان استدالل بند قبلی  صادر خواهد کرد« درخواست رد»قرار 

اگر درخواست دستور موقت همزمان با دادخواست اصلی تقدیم دادگاه گردد و دادگاه هم نسبت به دادخواست و هم . ج

صدور قرار عدم درخواست خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی به هر دو بداند، در اینجا با 

م به دادگاهی که صالح .د.آ.ق22صالحیت، درخواست دستور موقت را همزمان با دادخواست دعوای اصلی، در اجرای ماده 

 2.صادر نخواهد شد« رد درخواست»در این مورد دیگر قرار . تشخیص میدهد می فرستد

 :و موعد پرداخت تامیننوع  ،میزان ( 6

شود ازخواهان تأمين مناسبي  دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي »:م مقرر میدارد.د.آ.ق 512ماده 

 «.باشد صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي صورت دراين. اخذ نمايد

. یش بینی نشده استآن نیز چون در قانون پ مهلت پرداخت. نوع و میزان تامین موضوع دستور موقت بسته به نظر دادگاه دارد

 .پس موعد پرداخت تامین مورد نظر در دستور موقت موعد قضایی است. بنابراین، طبق نظر دادگاه خواهد بود
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حال نوبت آن است که نوع،میزان و مهلت سپردن انواع تامین در تامین های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار 

 :گیرد
گاهن اتمین دعوای واهی خواستهاتمین  ربرسی انواع اتمین  دستور موقت اتمین اتباع بی

 بسته به نظر دادگاه بسته به نظر دادگاه بسته به نظر دادگاه وجه نقد نوع

 بسته به نظر دادگاه بسته به نظر دادگاه بسته به نظر دادگاه بسته به نظر دادگاه میزان

 بسته به نظر دادگاه بسته به نظر دادگاه دادگاهبسته به نظر  بسته به نظر دادگاه موعد پرداخت

 

 :ضمانت اجرایی عدم پرداخت تامین( 7

 .موقت صادر خواهد شد قرار رد درخواست دستورپس از پایان موعد، . اگر در موعد مقرر تامین پرداخت نشود

روز فرصت  23شده باشد، درخواست کننده م، اگر قرار دستور موقت قبل از اقامه دعوا صادر .د.آ.ق 513به استناد ماده  :نکته

« رفع اثر»دارد تا دادخواست مربوط به دعوای اصلی را تقدیم دادگاه کند در غیر اینصورت به درخواست خوانده از دستور موقت

 .خواهد شد

کننده باید حداکثر  ، درخواستکه از قبل اقامه دعوا نشده باشد در صورتیپس از صدور دستور موقت  »:این ماده مقرر میدارد

، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و دستور بیست روز از تاریخ صدورظرف 

به صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت  در غیر این. نماید گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم

 «.ز آن رفع اثر خواهد کرد، ادرخواست طرف

فرض ماده این است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست دستور موقت به غیر از دادگاه رسیدگی کننده به  دعوای اصلی می 

چون هر دو . اگر هر دو دادگاه یکی باشد نیازی به تحویل گواهی اقامه دعوا اصلی به دادگاه نیست( 512مصداق ماده .)باشد

از سویی دیگر، در مورد . روزه به نفع متقاضی متوقف شود 23است و صرف اقامه دعوا کافی است تا جریان موعد  دادگاه یکی

حتی بعد از پایان یافتن مهلت تقدیم دادخواست اصلی نیز رفع اثر از دستور موقت مستلزم این ماده نیز باید دقت کرد که 

روز، متقاضی دستور موقت دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه نکند،  23اگر پس از گذشت بنابراین، . درخواست خوانده است

روز خواهان دادخواست اصلی را تقدیم  22یا  25ولی از سوی دیگر خوانده هم درخواست رفع اثر ندهد و پس از گذشت 

ت مانع رفع اثر از دادگاه کند، با درخواست طرف مقابل از دستور موقت رفع اثر خواهد شد و تقدیم دادخواست خارج از مهل

 .دستور موقت نیست
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 :صدور دستور موقت( 8

روز و ساعت مناسبی  ،به درخواستبرای رسیدگی دادگاه . پس از اینکه خواهان درخواست دستور موقت را تقدیم دادگاه نماید

توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و  کند می که فوریت کار اقتضاء درمواردی. نماید دادگاه دعوت می را تعیین و طرفین را به

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت گفته شد، .حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود

صدور دستور موقت منوط به  ، صورت دراین. ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید ،شود که از دستور موقت حاصل می احتمالی

دادگاه با توجه به ادله و اسناد متقاضی و با دقت در موضوع درخواست، پس از احراز فوریت، یا قرار . باشد سپردن تأمین می

هرگاه نسبت به اصالت اسناد متقاضی دستور موقت یا  .موقت را رد می نماید قبولی درخواست را صادر کند یا درخواست دستور

آنکه در مقام رسیدگی به درخواست دستور موقت وارد رسیدگی به اصالت سند شود این  طرف مقابل آن تعرض شود، دادگاه بی

از متقاضی دستور موقت بگیرد لحاظ تعرض، رسمی یا عادی بودن سند مورد تعرض دیگر او را در تعیین میزان تأمینی که باید 

نکته مهم دیگر اینکه، موضوع دستور . یعنی با توجه به قدرت اثباتی و اجرایی سند ارائه شده، میزان تامین را تعیین میکند. کند می

رد متعهد است که پس از وا« الف»برای مثال، فرض کنید شخص . موقت و صدور آن نمی تواند همان موضوع اصلی دعوا باشد

موضوع . را با همان رنگ ها رنگ آمیزی کند« ب»کردن تعدادی قوطی رنگ با برند مخصوص از کشور ترکیه، خانه شخص 

می « ب»ولی شخص . در اینجا انجام فعل رنگ آمیزی است که نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد« الف»تعهد شخص 

را سلب « الف»وجود امکان استفاده آنها را در محل دیگری توسط شخص تواند با اخذ دستور موقت مبنی بر توقیف رنگ های م

است ولی چون رنگ آمیزی با آن رنگ ای « الف»مطالبه رنگ ها نمی باشد بلکه انجام فعل از سوی « ب»خواسته . نماید

 .مخصوص مطلوب وی بوده است، توقیف آن اموال موضوعیت پیدا میکند

 :اجرای دستور موقت( 9

تواند مقرر دارد كه  فوريت كار، دادگاه مي دستور موقت پس ازابالغ قابل اجراست و نظر به»: قانون آیین دادرسی مدنی 523ماده  به استناد

در اینجا هم مانند تامین خواسته در صورتی بخواهند دستور را بعد از اجرا ابالغ کنند، منظور همان ابالغ . «قبل از ابالغ اجراء شود

 .دستور را اجرا و همزمان اجرا میکند( نه مامور ابالغ)ت، یعنی مامور اجراهمزمان با اجراس

اگر طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور قانون  512به استناد ماده  

. در اینجا، تامینی که طرف دعوا پرداخت می نماید، حتماً باید سنگین تر از تامین اخذ شده از متقاضی است .رفع اثر خواهد کرد

زیرا احتمال دارد در اصل دعوا شکست بخورد که در . البته تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت، به او پس داده نمی شود

تی را که از گرفتن تامین مناسب از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به این صورت باید از محل تامین اخذ شده از وی خسارا

 .وی وارد شده است، جبران شود
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نمايد و  هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي »:قانون  522به استناد ماده 

 « .كننده، دستور را لغو خواهد نمود ادگاه رسيدگيدادگاه مطرح باشد، د اگر اصل دعوا در

منظور از بین رفتن موجب دستور موقت را می توان برای مثال، از بین رفتن فوریت بعد از صدور دستور موقت یا جعلی شناخته 

اصل دعوا در در این مورد باید دقت کرد که اگر برای مثال، . نام برد... شدن مستند متقاضی دستور موقت در صدور آن و 

و دعوا در حین رسیدگی باشد، در صورت از . صادر کرده باشد« اهر»باشد ولی دستور موقت را دادگاه « سراب»صالحیت دادگاه 

ولی اگر در همین مثال درخواست دستور . صادر خواهد کرد« سراب»بین رفتن موجب تامین، قرار رفع اثر را در هر حالت دادگاه 

باشد، ولی هنوز تقدیم دادخواست نشده باشد، در « سراب»ود و دعوای اصلی در صالحیت دادگاه صادر ش« اهر»موقت از 

زیرا با . قرار رفع تامین را صادر خواهد کرد« اهر»صورت از بین رفتن موجب تامین، دادگاه صادر کننده درخواست یعنی دادگاه 

 .از بین می رودتقدیم دادخواست دعوای اصلی صالحیت دادگاه صادر کننده دستور 

 :ی دستور موقتاموضوع اجر( 11

 :دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است

مثال در مواردی که به حقوق حاصله از ثبت، عالمت تجاری یا حق  :دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد( 1

توقیف محصوالت تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر اختراع، دعوا اقامه 

 .کندیا فروش را درخواست می

مثال در اختالف ساکنین مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور  :دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد (2

  .موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست بکند

مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال  :جلوگیری از انجام امری باشددستور موقت ممکن است دایر به ( 3

گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع از هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا 

 .ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند
 

 :به دستور موقتاعتراض ( 11 

تواند  لكن متقاضي مي. قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقالً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست»:قانون مقرر می دارد 523ماده 

موقت ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور . اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد تجديدنظر به ضمن تقاضاي

 «.نيست قابل رسيدگي فرجامي

در حالیکه قرار . م، رد یا قبول قرار دستور موقت قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده قرار نیست.د.آ.ق 523به صراحت ماده 

از  دادگاه نیز در اولین جلسه دادرسی که بعد. روز پس از صدور آن قابل اعتراض در همان دادگاه بود 13قبول تامین خواسته تا 
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قرار دستور موقت قابل واخواهی و اعاده دارسی هم نیست . اصدار قرار تشکیل می شود به اعتراض خوانده رسیدگی خواهد کرد

همچنین قابل فرجام خواهی هم نیست، زیرا فرجام خواهی از آرای صادره در قانون احصا . زیرا آنان مخصوص احکام هستند

 (چه مستقل و چه به تبع حکم اصلی)رارهای قابل فرجام نیستشده اند که قرار دستور موقت در جمع ق

 :نتیجه اینکه

 اعتراض ثالث اعاده دادرسی فرجام خواهی تجدیدنظر واخواهی اعتراض 

  × × × × × قرار قبول

 

 × × × همراه با اصل حکم × × قرار رد

 :اخذ خسارات در دستور موقت( 12

اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، ( 513)برابر ماده درصورتی که »: قانون 525برابر ماده 

 «.خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد متقاضی دستور موقت به جبران

قرار هم اجرا بنابراین، در صورتی که خواهان درخواست خود را قبل از دادخواست ماهوی تقدیم و با دستور موقت موافقت و 

روزه اقدام به تقدیم دادخواست دعوای اصلی ننماید، و یا اینکه دادخواست ماهوی را تقدیم نماید  23و خواهان در مهلت  شود،

اصل دعوا به موجب حکم یا قرار محکوم شود؛ خوانده می تواند خسارات خود را از و پس از رسیدگی دادگاه، خواهان در

تمامی . ملزم به تقدیم دادخواست است« تامین خواسته»البته خوانده برای مطالبه خسارات خود، برخالف . خواهان مطالبه نماید

صراحت قانون ، برای مطالبه خسارات نیازی به در حالی که در تامین خواسته به . تشریفات دعوای اصلی نیز باید رعایت شود

بدان  و دادگاه نیز در وقت فوق العاده و بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی،تقدیم دادخواست نبوده 

 . رسیدگی خواهد کرد

 تکلیف تامین اخذ شده از خواهان در دستور موقت: 

 (A.a)حکم نهایی صادر نشود                      

 

     (A)قرار اجرا شود              

 (C)خواهان پیروز دعوا شود                                                 

  (D)خواهان به موجب حکم شکست بخورد               (A .b)نهایی صادر شود یأر                                   

 (E)خواهان به موجب قرار قاطع شکست بخورد                                                                                

 

 (B)قرار اجرا نشود              

       

جبران 

 خسارات
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 توضیحات: 

 A :معموال از  زیرا. اگر قرار دستور موقت صادر و اجرا شود، احتمال اینکه به خوانده دعوا خسارات وارد شود بسیار زیاد است

 .توقیف اموال و الزام به انجام فعل یا منع از آن، خسارات مادی به افراد وارد می شود

B :شده را از دادگاه  یا تضمینات سپردهاسترداد وجوه لغو قرار وتواند در خواست  خواهان می ،اگر قرار به هر علتی اجرا نشود

 .هیچ خسارتی را متوجه خوانده نخواهد کرد شود، آنکه اجرا به عبارتی صرف صدور قرار قبل از ؛بخواهد

A.a : اگر پس از اجرای قرار و پیش از صدور رأی نهایی خواهان آمادگی خود را برای انصراف از قرار و نیز پرداخت خساراتی

خوانده، خسارات را به ترتیب که تا آن زمان به خوانده وارد شده اعالم نماید، دادگاه قرار را الغا و پس از ابالغ مراتب امر به 

چنان در صندوق باقی  به درخواست خوانده تعیین نموده و خسارات تعیین شده از کل مبلغ پرداختی کسر و  هم  52مقرر در م 

 ..دهد بقیه به خواهان مسترد می شود  و پس از آن دستور استرداد مبلغ مازاد بر خسارت تعیین شده را به خواهان می. ماند می

C :زیرا خوانده در صورت شکست در دعوا مستحق دریافت . اگر خواهان پیروز دعوا شود، وجوه ایداعی به وی مسترد می شود

 .خسارات نیست

D-E:  اگر خواهان شکست بخورد، چه به موجب حکم یا قرار قاطع با درخواست خوانده، دادگاه میزان خسارات وارده را

آن خواهد کرد و با دستور دادگاه از محل صندوق اخذ و به خوانده پرداخت خواهد  محاسبه و خواهان را محکوم به پرداخت

 .مابقی تامین اخذ شده نیز به دستور دادگاه به خواهان پس داده خواهد شد. شد

 :رفع اثر از دستور موقت( 13

انجام آن و یا توقیف مالی است از آنجا که دستور موقت نهایتا متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری و یا خودداری از 

همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت مالزمه دارد، وقتی به دالیل و جهاتی، 

 .موجبات صدور دستور موقت زائل شده باشد نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود

 :عبارتند از موارد رفع اثر از دستور موقت

در صورتی که درخواست کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن  (الف

و به صدور دستور موقت مبادرت ورزیده باشد در این صورت وی مکلف است که  دادرسی فوری درخواست او را اجابت

صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه را مبنی بر تقدیم به  روز به دادگاه 23ظرف دادخواست خود را 

گواهی مذکور را به دادگاه صادر کننده  که صورتیدر . موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است ارائه دهد

 .، از دستور موقت رفع اثر خواهد شددستور موقت ندهد به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است

 .کنددادرس از دستور موقت رفع اثر می ،در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد (ب
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. کنددادرس دادگاه که دستور موقت داده است دستور را الغا می ،هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود (ج

 .کنددعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می و اگر اصل

 .شود قطعی دادگاه محکوم رایدر صورتی که مدعی دستور موقت به موجب   (د

 :پایان دستور موقت( 14

دسته بلکه از . شود شود و از قرارهای قاطع دعوا شمرده نمی قرار دستور موقت باید پاکنویس شود، چون به طرفین ابالغ می

سند رسمی  1233قرار دستور موقت به استناد ماده . کند ولی تکلیف دادگاه را به صورت قاطع مشخص می. قرارهای تامینی است

ها تنها از طریق شکایت نسبت به آن  باشد و ابطالل قرار دستور موقت مانند سایر آرای دادگاه بوده دارای قدرت اثباتی می

 .وضوع دعوای ابطالل قرار گیردتواند م پذیر است و نمی امکان

 درخواست صدور دستور موقت مستلزم  523ماده  2به استناد ماده تبصره . اجرای دستور موقت مستلزم صدور اجرائیه نیست

 .ریال می باشد 33333هزینه دعاوی غیر مالی در حال . پرداخت هزینه دعاوی غیر مالی است

چنان که می دانیم رییس حوزه قضایی، . مستلزم تایید رییس حوزه قضایی استموقت  اجرای دستور 523ماده  1به استناد تبصره 

بلکه . ندارد« قضایی»البته بایستی گفت که رییس حوزه قضایی در اینجا مرجعیت . همان رییس شعبه اول هر حوزه قضایی است

بدهد و فقط می تواند برای مثال اگر مورد از یعنی نمی تواند رسیدگی ماهیتی در قرار صادره انجام . فقط مرجعیت اداری دارد

مثال نمی تواند نسبت به . موارد صدور دستور موقت نباشد از تایید آن خودداری کند و اال در دیگر موضوعات حق دخالت ندارد

 .فوریت اظهار نظر کند
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 :تصرف عدواني( فصل دوازدهم
 «811الی  851»

  :تعریف(1

 8.شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالی دارد میتصرف كه از آن به يد تعبير 

و اصطالحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خالف عرف يا قانون يا عقل سليم . عدوان در لغت يعنی ظلم و ستم آشكار

   .باشد

يد مالك يا قائم مقام قانونی او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز  تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از

قانون مدنی بيان شده و  801عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ . قانونی

  8.گرفته شده است« علی اليد ما اخذت حتی تؤديه»مفاد اين ماده از حديث 

توان از منظر حقوقی و  ی است كه هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين میتصرف عدوانی، عنوان

 .كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد

دعاوي حقوقی تصرف عدوانی را شامل   8811قانون آئين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  811تا  851ماده 

يعنی دعوايی كه  دارد( خلع يد)دعوا شباهت زيادي با دعواي غصب اين . دادگاه هاي حقوقی رسيدگی می شود می شود كه در 

اما دعواي تصرف عدوانی ، دعواي تصرف سابق است عليه كسی كه مال را . از سوي مالك به طرفيت متصرف اقامه می گردد 

بنابراين در هر دو دعوا خواسته ، خلع يد به معناي عام آن . بدون رضايت وي و به نحو عدوان از تصرف او خارج كرده است 

است و مبناي دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و اين شباهت سبب گرديده است كه در بسياري موارد ميان اين دو دعوا 

ليل مالكيت است و در زيرا اگرچه تصرف به عنوان مالكيت د ؛اما نبايد از تفاوت ماهوي اين دو دعوا غافل شد. اشتباه شود 

ولی تصرف در دعواي تصرف عدوانی  ،دعواي خلع يد به مالكيت در دعواي تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود

بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به  ،از آن جهت كه اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گيرد

 .بنابراين دادگاه برخالف دعواي خلع يد به مالكيت توجهی ندارد. موجب بی نظمی در جامعه می گردد  ،تصرفات مردم

                                                           
1
 .51، ج اول، ص 8 ، چ 8811حقوق مدنی، تهران، اسالميه،  ،امامی، سيد حسن   

 
 588 ، ص  ، چ اول، ج 8811مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش،  ،جعفري لنگرودي، محمدجعفر  

 851، ص88ر، همان،ججعفري لنگرودي، محمدجعف  8
هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسيدگی قرار   885/ 81/8قانون اصالح جلوگيري از تصرف عدوانی مصوب    

 .می گيرد
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ويژگی بارز دعواي تصرف عدوانی آن است كه مرجع رسيدگی كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی 

دعوا نيز اعاده وضع به حال سابق است زيرا نظم جامعه  عليه توجه دارد و مالكيت طرفين دعوا تأثيري در قضيه ندارد و نتيجه

هرچند مبناي اين تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به . اقتضاء می كند تصرفات هر كسی مورد احترام قرار گيرد 

ود كه بايد دقت نم. تصرفات ديگري ادعايی دارد بايد از طريق مراجع قضايی اقدام كند و هر كسی نبايد قاضی خويش باشد

 .دعاوي تصرف مخصوص اموال غيرمنقول بوده و در اموال منقول نمی تواند مصداق داشته باشد

 :دعاوی خلع ید و تخلیه ید( 2

در آيين دادرسی مدنی معموال برخی ديگر از دعواي نيز وجود دارد كه در قانون اسمی از آنها برده نشده است ولی در قانون 

 .صالح پاره اي از قوانين دادگستري وجود دارنداصول محاكمات حقوقی و قانون ا

تفاوت دعواي مالكيت با دعواي تصرف در . است« مالكيت»دعواي خلع يد در معناي اخص همان دعواي  :دعواي خلع يد( 1-2

مالكيت در صورتی حكم عليه خوانده صادر می شود كه خواهان با ارائه ادله متناسب ( خلع يد)اين است كه در دعواي مالكيت

 .خود را نسبت به ملك غيرمنقول كه مورد انكار خوانده دعوا است ثابت نمايد

خوانده قبول دارد كه . در دعواي تخليه يد، خواهان و خوانده در اصل مالكيت مال غيرمنقول اختالف ندارند :تخليه يد( 2-2

اذن خود او بوده است ولی اختالف آنجاست كه  هم اقرار دارد كه شروع به تصرف به( مالك)خواهان مالك ملك است و خواهان

براي مثال بين موجر و مستاجر در مورد تاريخ اتمام . داند داند و خوانده آن را قانونی می خواهان ادامه تصرفات را غير قانونی می

. ع بودن تصرفموجر و مستاجر نه در مورد مالكيت اختالف دارند و نه در مورد مشرو. عقد اجاره اختالف حاصل شده است

( موجر)يعنی هر دو قبول دارند كه موجر مالك عين مستاجره است و هر دو قبول دارند كه شروع به تصرف مستاجر به اذن مالك

يعنی مستاجر ادعا دارد هنوز مدت اجاره به . اختالف طرفين در مورد ادامه بقاي يد مستاجر بر عين مستاجره است. بوده است

موجر بايد در اين موضوع، دعواي تخليه ي را . ر مقابل، موجر مدعی است كه مدت اجاره تمام شده استاتمام نرسيده است و د

 .مطرح نمايد

زمانی به نتيجه خواهد رسيد كه خواهان سند رسمی مالكيت ملك را ( دعواي مالكيت)دعواي خلع يد در معناي اخص:نکته

هيات   11اط غلطی است كه شعب دادگاه ها از راي وحدت رويه شماره البته اين نظريه تعبير و استنب. تقديم دادگاه نمايد

 :متن راي وحدت رويه بدين قرار است. عمومی ديوان عالی كشور دارند
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 تعالی سمهب»

 رأي وحدت رويه هيأت عمومی ديوان عالی كشور

بنا بمراتب و . قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيستزمين  يد از  بنابراين طرح دعواي خلع .يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است خلع

قانون ثبت اسناد و امالك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظراكثريت اعضاء هيأت عمومی ديوان عالی كشور كه  1 و  1 ، 1 مواد با توجه به

 .شود با اين نظر انطباق دارد صحيح وقانونی تشخيص می

قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالی كشور و دادگاهها  10 بق ماده اين رأي بر ط

 «.االتباع است الزم

در واقع منظور راي وحدت رويه اين بوده است كه براي پيروزي و نتيجه گيري در دعواي خلع يد، بايستی ابتدا مالكيت ملك 

زيرا انتقال مال . اثبات مالكيت مال غير منقول مالزمه اي با ارائه سند رسمی نخواهد داشت. غيرمنقول مورد نظر اثبات شود

ير است، ولی شخصی كه مال غير منقولی را به سند عادي انتقال گرفته است بايد حكم بر غيرمنقول با سند عادي نيز امكان پذ

 . اصالت سند عادي را از دادگاه اخد نمايد

دعاوي خلع يد به معناي »حقوق دانان دعاوي تصرف،دعواي مالكيت و دعواي تخليه يد را  :دعواي خلع يد در معناي اعم( 3-2

 .می نامند« اعم

 

 

 

 :تصرف دعاوی          

 

 

  اعم خلع يد

 : مالکیتدعوای                

 

 

 :تخلیه یددعاوی        

 

 

 تصرف عدوانی

 از حقممانعت 

 مزاحمت

اختالف در مالكيت، به موجب راي وحدت رويه  -خلع يد به معناي اخص

 .مالكيت را ارائه نمايد تا پيروز دعوا شود« سند رسمی»خواهان بايد   11

همه . خواهان و عدوانی نبودن تصرفات خوانده نيستاختالفی در مالكيت 

 .اختالف در ادامه تصرفات خوانده است  كه خواهان آن را قبول ندارد
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 :دعاوی تصرف( 3

ادعاي :دعواي تصرف عدواني عبارتست از»:قانون در تعريف دعاوي تصرف عدوانی مقرر ميدارد 851ماده  :تصرف عدوانی( 1-3

متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن 

 «.نمايد درخواست مي مال
 :دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق( 2-3

ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري تقاضاي كسي كه رفع : دعواي ممانعت از حق عبارت است از»:مقرر ميدارد 851ماده 

دعوايي كه   :دعواي مزاحمت عبارت است از» :از حق مقرر ميدارد« مزاحمت» قانون در تعريف دعواي 810و بالخره ماده  «.بخواهد

مال  او مزاحم است بدون اين كهنمايد كه نسبت به متصرفات  موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي به

 «.را از تصرف متصرف خارج كرده باشد

بايد دقت داشت كه . می نامند« تصرف»سه دعواي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق را در اصطالح دعاوي 

ر ماهيت و اصل آن، چنانچه شخصی مدعی داشتن حق انتفاع يا ارتفاق در ملك ديگري باشد و شناسايی و احقاق چنين حقی، د

دعوا در صورتی از . مورد نظر وي باشد دعوي مطروحه در اين خصوص دعواي مالكيت محسوب می شود؛ نه دعواي تصرف

دعاوي تصرف محسوب می شود كه موضوع حق منشا آنها تصرفات قبلی خواهان يعنی در اختيار داشتن عملی مال يا حق مورد 

شكست در دعواي تصرف عدوانی مانع اقامه دعواي مالكيت نيست و ممكن است اين  همچنين ادعا شده است كه. نظر باشد

 .دعوا به پيروزي شخصی كه در دعواي تصرف عدوانی محكوم شده است بيانجامد

تعاريف دعاوي مذكور . دعاوي تصرف شامل دعواي تصرف عدوانی و دعواي ممانعت از حق و مزاحمت از حق استگفته شد 

الزم است در اينجا تفاوت ظريفی را كه بين دعواي ممانعت از حق با دعواي مزاحمت .مباحث پيشين مطالعه شددر متن ماده در 

 :از حق وجود دارد را بدانيم

در ممانعت از حق شخص ممانع به طور كلی حق ارتفاق يا انتفاي ذيحق را از وي سلب و ساقط ميكند و باعث می شود كه وي 

شخص . دارد« ب»حق ارتفاق رفت و آمد را در زمين « الف»براي مثال شخص . رتفاق خود استفاده نمايدنتواند از حق انتفاع يا ا

 . نمی تواند از آنجا رفت و آمد داشته باشد« الف»مسير رفت و آمد را بسته است و « ج»

شود كه صاحب حق انتفاع بلكه مزاحم با اقداماتی كه انجام ميدهد باعث مي. در مزاحمت از حق سلب حق به صورت كلی نيست

« ج»مانند اينكه در همين مثال باال، شخص . يا ارتفاق يا متصرف ملك نتواند استفاده مطلوب را از تصرفات خويش به عمل آورد
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يا همسايه اي لوله ناودان خود را به طرف پشت بام همسايه ديگر خم . مزاحم رفت آمد وي شود« الف»با ريختن سنگ در راه 

 .كند

 :ایط احراز دعاوی تصرفشر( 4

چيز را احراز نمايد تا حكم  8بلكه بايد فقط . دادگاه در رسيدگی به دعواي تصرف عدوانی حق ورود به اصل مالكيت را ندارد

 :اين سه شرط عبارتند از. به نفع خواهان و رفع تصرف خوانده بدهد

 سبق تصرفات خواهان. 8

 لحوق تصرفات خوانده.  

 تصرفعدوانی بودن . 8

خواهان بايد ثابت كند كه قبال از اين كه خوانده بر متصرفات وي دست پيدا كند، وي مال غير  :سبق تصرفات خواهان( 1-4

 . منقول را در تصرف خويش داشته است

 ويژگی هاي تصرفات خواهان : 

تصرف كامل ( م.د.سابق آ. ق  1 ادهم) كمتر از يك سال نباشد.تصرف خواهان بايد مستمر، مستقر، علنی، غيرمبهم و كامل باشد

 .به عبارتی تصرفات جزئی مالك عمل نيست. باشد يعنی  بايد نسبت به كل ملك باشد

يعنی ابتدا خواهان . خواهان بايد ثابت كند كه تصرفات خوانده بر تصرف او الحق شده است :لحوق تصرفات خوانده( 2-4

 .خواهان را كنار زده و خود متصرف شده است متصرف بوده بعد خوانده با اقدامات فيزيكی خود،

 ويژگی هاي تصرفات خوانده:  

در حقيقت، بايد به نحوي باشد كه به وسيله آن شخص فاعل يا .پذيرد تصرف خوانده كه به صورت استيالي مادي صورت می

خوانده به صورت گذرا و بدون نيت  بنابراين اگر استيالي. همان خوانده قصد ابراز نوعی ادعا نسبت به اصل حق را داشته باشد

در مطلق تصرف حتماً نيازي نيست شخص در آنجا تصرف و سكونت . شود تصرف و ابراز ادعا انجام شود تصرف محسوب نمی

مقدار تصرف خوانده نبايد بيشتر از يكسال . شود كه شخص قصد و نيت تصرف داشته باشد تصرف زمانی محقق می.  نمايد

به عبارتی قانون گذار بعد از يكسال خوانده را متصرف محترم ملك . شود صورت ،تصرف شخص مشروع مینباشد چون در اين 

 .می داند

بنابراين اگر متصرف ملك . تصرفی از نظر قانون گذار محترم است كه مشروع و غير عدوانی باشد: عدوانی بودن تصرفات( 3-4

تصرفش از نظر قانون،مشروع و محترم نيست و به درخواست متصرف آن را به صورت عدوانی و نامشروع تصرف كرده باشد، 
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پس اگر متصرف ملك مزبور را حتی به قهر غلبه و با توسل به زور ولی . سابق بايستی دادگاه حكم بر خلع يد ملك مزبور دهد

 .به موجب قانون و حكم دادگاه در اختيار بگيرد، تصرفش عدوانی و نامشروع نيست

 :تصرف عدوانیطرفین دعوای ( 5

قانون آيين دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی می تواند به دعوا رسيدگی كند كه شخص با اشخاص اصيل، وكيل   به استناد ماده 

قانون . مفاهيم فوق قبال مورد بررسی قرار گرفت. يا قائم مقام قانونی آنها رسيدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند

شود، به قائم « تصرف عدوانی»اجازه داده است كه اگر ملك مورد تصرف آنها... ه قانون به مستاجر، خادم و كارگر و گذار در ماد

 .مقامی مالك دعواي تصرف عدوانی اقامه نمايند

باشند  طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف ديگري متصرف می مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به»:اين ماده مقرر ميدارد

 «.مقررات باال شكايت كنند توانند به قائم مقامی مالك برابر می

به قائم مقامی مالك طرح ... ايرادي كه بر اين ماده وارد است اين است كه نيازي نيست كه مستاجر يا خادم و كارگر و :نکته

حترم شناخته شوند و بتوانند اصالتا متصرف م... گانه وجود داشته باشد تا مستاجر و  8بلكه كافی است كه شرايط . شكايت نمايند

 .اقامه دعواي تصرف عدوانی انجام دهند

 :رسیدگی و صدور رای دادگاه( 6

در صورتی كه خواهان شرايط سه گانه ذكر شده را اثبات نمايد دادگاه حكم بر محكوميت خوانده و رفع تصرفات وي خواهد 

دادگاه در رسيدگی به دعواي تصرف عدوانی تابع تشريفات خاص آيين دادرسی مدنی نيست و رسيدگی به اين دسته از . داد

دهد  دادگاه درصورتی رأي به نفع خواهان می»: قانون  81به استناد ماده ( 811ماده .)انجام خواهد بود« خارج از نوبت»دعاوي 

مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان  طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و يا كه به

 .نموده است

دادگاه داليل وي را موجه تشخيص دهد، دستور  نمايد و دستور موقتچنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور  

و يا تكميل اعيانی از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود   جلوگيري از ايجاد آثار تصرف

صدور رأي به رد اين دستور با . ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در

 « .كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد شود مگر اين دعوا مرتفع می

  در واقع دستور موقت موضوع اين ماده نيازي . اصطالحی تفاوت بارزي دارد« دستور موقت»دستور موقت موضوع اين ماده با

و با صدور . ل از تقديم دادخواست ماهوي نيز قابل درخواست نيستو قب. به پرداخت تامين، تاييد رييس حوزه قضايی ندارد

 .راي مرحله نخستين رفع می شود
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 :اجرای رای تصرف عدوانی( 7

 .نحوه اجراي راي تصرف عدوانی به سه دسته تقسيم می شود كه از نظر احكام و زمان اجرا با يكديگر تفاوت دارند

 ملك مورد تصرفاجراي راي مبنی بر خلع يد متصرف از . الف

 رفع آثار تصرف، و قلع اشجار و ابنيه. ب

 ازاله زراعت. ج

در اجراي اين راي، فقط ملك مورد تصرف از يد متصرف عدوانی  :اجرای رای مبنی بر خلع ید متصرف از ملک مورد تصرف. الف

قابل اجراست و برخالف اصول كلی اين حكم بعد از صدور بالفاصله . خارج و در تحت اختيار خواهان قرار می گيرد( خوانده)

براي اجراي حكم رفع تصرف . هم مانع اجراي حكم نيست و درخواست تجديدنظر. نيازي به قطعی شدن حكم صادره نيست

در صورتی كه محكوم عليه . عدوانی نيز نيازي به صدور اجراييه نيست و حكم دادگاه مستقيماً می تواند مستند اجرا قرار گيرد

در صورت فسخ رأي در مرحله  از حكم صادره تجديدنظر خواهی نمايد،( خوانده مرحله نخستين)وانی حكم تصرف عد

شود و درصورتی كه محكوم به، عين  دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می اجرايی به تجديدنظر، اقدامات

 (قانون  81ماده ).ل و تأديه خواهد شدقيمت آن وصو  معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا

مانع اجراي « درخواست تجديدنظر»موضوعی كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه قانون گذار مقرر داشته :نکته

با تدقيق در اين ماده متوجه می شويم كه اگر حكم به صورت غيابی صادر شده باشد، و محكوم عليه در فرجه . حكم نيست

زيرا چنان كه بعدا خواهيم ديد، واخواهی نيز . طايی از آن واخواهی نمايد درخواست واخواهی مانع اجراي حكم خواهد بوداع

 .مانند تجديدنظر اثر تعليقی بر اجراي حكم دارد

در اجراي اين حكم تمامی آثار تصرف كه خوانده پس از تصرف عدوانی ايجاد كرده : و ابنیه  رفع آثار تصرف، و قلع اشجار. ب

اين حكم طبق قواعد عمومی بايستی پس از . است از قبيل احداث بنا، غرس اشجار و يا ايجاد زراعت از بين برده می شوند

اده است اين است كه اگر خوانده دعوا تا ولی امتيازي كه قانون گذار براي اجراي اين حكم قرار د. قطعی شدن حكم اجرا شود

يكماه دادخواست مالكيت را تقديم دادگاه صالح نمايد و دعواي مالكيت اقامه كند ورسيد آن را تا موعد تحويل دفتر دادگاه صادر 

الف قواعد نتيجه اينكه براي اجراي اين حكم برخ. كننده رفع تصرف عدوانی نمايد، اشجار و ابنيه از بين برده نخواهند شد

 ( قانون  81ماده .)روز يكماه صبر خواهيم كرد 0 عمومی به جاي 

عنی ي. ازاله زراعت طبق قواعد عمومی اجراي حكم خواهد بود. اگر در ملك مورد تصرف زراعتی انجام شده باشد: ازاله زراعت. ج

اهی،تا اظهارنظر دادگاه تجديدنظر حكم جديدنظر خوبراي ازاله زراعت بايستی صبر نمود كه حكم قطعی شود و يا در صورت ت

درصورتی كه » :در مورد نحوه اجراي ازاله زراعت نيز قانون گذار سه راه براي طرفين دعوا پيشنهاد نموده است. اجرا نخواهد شد
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فوري  ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدوانی بايددر ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد

چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده . المثل را تأديه نمايد ل را برداشت و اجرتمحصو

بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و  مخير استپس از جلب رضايت متصرف عدوانی  له باشد محكوم

را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و  نمايد يا ملك دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف

متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصالح آثار تخريبی كه  تواند له می همچنين محكوم. المثل آن را دريافت كند اجرت

 .توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد

 «نمايد المثل زمان تصرف نيز محكوم می عدوانی را به پرداخت اجرتله، دادگاه متصرف  درصورت تقاضاي محكوم -تبصره  

 (قانون 815ماده)

ايرادي كه بر تبصره اين ماده وارد است اين است كه قانون گذار احكام غاصب و متصرف عدوانی را با يكديگر خلط : نكته

در حاليكه در تصرف عدوانی . داخت ميكنددر واقع اجرت المثل را در اصول و قوانين مدنی، غاصب به مالك پر. نموده است

زيرا چنانكه . خواهان پيروز احتمال دارد اصال مالك نباشد و يا اينكه خوانده شكست خورده ممكن است مالك اصلی ملك باشد

هان پس نتيجه اينكه خوا. قبال توضيح داده شد، دادگاه در رسيدگی به دعواي تصرف عدوانی حق ورود در اصل مالكيت را ندارد

 .تصرف عدوانی در صورت پيروزي مستحق اجرت المثل نباشد

 :شکایت از تصرف عدوانی (8

بنابراين قابليت شكايت اين دعوا بر اساس دعواي غيرمالی . دعواي تصرف عدوانی از دسته دعاوي غيرمالی اعتباري است

اين دعوا . رخواهی، قابل تجديدنظر می باشنددعاوي تصرف بر اساس قواعد عمومی تجديدنظ. اعتباري مورد بررسی قرار ميگيرد

پس نتيجه اينكه قابل تجديد نظر خواهی هم . م نيز نيست.اد.ق 811ماده ( الف)از بند (  )داخل در دعاوي موضوع  قسمت 

 :نماي كلی قابليت اعتراض از حكم صادره از دعواي تصرف بدين قرار است. نخواهد بود

 اعتراض اثلث اعاده داردسی فرجام خواهی تجدیدنظر واخواهی اقبلیت اعتراض هب رای
  دعوای تصرف عدوانی
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 :ـواعـات دادلــه اثبـ( سیزدهمفصل 

 :کلیات(1

 ریشه همین از و شده گرفته «دل َّ» مضاعف ثالثی ریشه از نیز دلیل و هستند دلیل مکس َّر جمع ادالء و ادله :ادله مفهوم( 1-1

 .  است شده آورده داللت مفرد واژة برای دالیل مکسر جمع

 را چیزی دلیل حقوقی منظر از و  .است رفته کار به سبب و ،جهت رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق معنای به لغوی لحاظه ب دلیل

 اصل برابر در معنا این در دلیل و رود می کار به دعاوی در امری اثبات برای که چیزی.رود می کار به امری اثبات برای که گویند

 األصل»:است شده بیان که ای گونه به اند داده قرار دلیل از پس مرتبت بلحاظ را اصل نیز اصولیین البته رود می کار به عملی

 همچنین و هستند سوگند و شهادت ، اقرار،سند از عبارت که قطعی ادلة از اعم مزبور دلیل از مقصود ؛البته «دُلیل ال ح یث  د لیلُ

 از تردید رفع مقام در اصل که علت بدان اماره، و اصل بین تعارض در که چرا باشد می گردد می اطالق اماره آن به که ظنَّی دلیل

 از برتر و باالتر ای مرتبه که نموده ظنَّ ایجاد اماره که حالی در اوست ظاهری تکلیف تعیین و تحیَُّر از او آوردن بیرون و مکلف

 .دارد ارجحی َّت اصل بر لذا و داراست شک

 مانند نفی مقابل چیزی، ثبوت به  است کردن حکم کردن، جای بر پا گردانیدن، ثابت یعنی لغت در إثبات :اثبات مفهوم( 2-1

 فقهی لحاظه ب است آمده کردن تصدیق و کردن ثابت معنای به نیز کردن اثبات و« .کند نمی عدا ما نفی شیء اثبات»:مثال این

 آن بر آن قانونی آثار ترتب برای ادعا مورد بر دلیل اقامة دادرسی آیین در و نامند می آن اثبات مرحلة را چیزی به علم مرحلة

 .است شده تعریف

دالیل اثبات اقرار، سند، گواه، سوگند، امارات قضایی  :دسته اند 5بر  مدنی ادله اثبات دعاوی در قانون :اقسام ادله اثبات(3-1

است تشریفاتی که برای برای مثال طالق ایقاعی  .رود دعوا معموالً برای اثبات است و بعضی مواقع برای ثبوت نیز به کار می

بنابراین در . و بدون وجود شاهد تشریفات طالق کامل نبوده و طالق محقق نیست. انجام آن نیاز به دو نفر شاهد مرد عادل است

 .طالق ادله گواه هم برای ثبوت و هم برای اثبات طالق به کار میرود

 :تفاوت ادله اثبات دعوا با ادله اثبات احکام( 4-1

 برای که هستند چیزهایی شد، بیان همچنانکه آنها از مقصود و رفته کار به مدنی دادرسی آیین و مدنی قانون در دعوی اثبات ادله

 می کار به موضوعات احکام آوردن دست به برای احکام اثبات ادله ولی رود می کار به قضایی مرجع نزد در امری کردن ثابت

 .گیرد می قرار بحث مورد اصول علم نام به ای جداگانه علم در و رود

                                                           
 
 9،ص 931 شمس،عبداهلل،ادله اثبات دعوا،تهران،  
 
 جعفری لنگرودی،محمد جعفر،منبع پیشین 
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 :تفاوت ادله اثبات دعوا با امارات( 5-1

 و برده کار به معنا یک به را دعوی اثبات وسایل و ادله برخی،. البته بایستی گفت که امارت، دلیل به معنای اخص کلمه نیستند

 اقرار، از عما مدنی دادرسی آیین قانون و مدنی قانون در مندرج ادعا اثبات به راجع مقررات تمامی گیرندة بر در را آنها مفهوم

 لفظ نیز گاهی و ادله لفظ گاهی و دانند می محلی تحقیقات و محل معاینة کارشناسی، سوگند، امارات، ،(شهادت)گواهی سند،

 فقرة پنج به منحصر را دعوی اثبات ادله دیگر عدة ولی اند گرفته کار به آنها تبیین برای را وسایل

 و محل ،معاینة کارشناسی) مزبور فقرة هشت از دیگر فقرة سه و دانسته(سوگند و ،امارات(شهادت)اقرار،سند،گواهی)اول

  . اند دانسته دعوی اثبات وسایل جزء را( محلی تحقیقات

 پذیرفت را اول نظر توان می روند می کار به حق اثبات برای که هستند ای وسیله عنوان به مزبور فقرات تمامی اینکه حیث از

 دعوی اثبات وسیله آنها به باید همچنان بلکه کنیم یاد آنها از دعوی اثبات ادلة عنوان به را اخیر فقرة سه توانیم نمی هیچگاه ولی

 قانون  5 مادة 6 بند در مقنن بیان دارد ترجیح است شده گرفته کار به آن در که عملی دقت بلحاظ اخیر نظر لذا نمود اطالق

 .است نظر همین موید نیز دارد خود ادعای اثبات برای خواهان که وسایلی و ادله ذکر بر مبنی مدنی دادرسی آیین

 :تعریف دلیل از نظر قانون آیین دادرسی مدنی( 6-1

 «نمايند استناد ميدليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن »:مقرر میدارد« دلیل»در تعریف  31 ماده 

 :قابلیت حکومت دلیل( 7-1

ماده را   قانون گذار برای بیان این تفاوت ها  .ادله اثبات دعوا از نظر کاربرد در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تفاوت دارند

 :وضع نموده است

شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها  اقامه ميداليلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها »:مقرر میدارد 35 ماده 

 «.اي باشد كه مجري نبوده و يا خالف آن در قانون تصريح شده باشد است، مگر اين كه داليل مذكور از ادله شرعيه مجري بوده

تابع قانوني است كه  شود، غيره اقامه مي داليلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و»:قانون نیز مقرر میدارد 36 ماده 

 «باشد مي در موقع طرح دعوا مجري

مستنبط از این دو ماده، اگر طرفین دعوا بخواهند طی دادرسی، عمل حقوقی را اثبات نمایند بایستی به ادله رجوع نمایند که در 

برای اثبات یک واقعه حقوقی اقدام نمایند، باید بالعکس، اگر بخواهند . زمان انعقاد و تشکیل عمل حقوقی حکومت می کرده اند

 .به ادله ای که در زمان اقامه دعوا حکومت دارند متوسل شوند

                                                           
 55 ،ص9شمس، عبداهلل، پیشین،ج   
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  در زمان انعقاد قرارداد از لحاظ قانونی . منعقد میکند 2/7/21 در تاریخ « ب»قراردادی را با « الف» :195مثال برای ماده

قانون موضوعه تعداد شاهد الزم برای اثبات این دسته از  27/ /3 در تاریخ . فی بودوجود دو شاهد برای اثبات مفاد قرارداد کا

و . طرفین در موضوع قرارداد به اختالف برمی خورند 31بعد از انعقاد قرارداد، در سال . نفر افزایش میدهد 1قراردادها را به 

ادرسی مدنی، چون اثبات عقود و قراردادها تابع قانون قانون آیین د 35 حال بر اساس ماده . پرونده در دادگاه مطرح می شود

نفر شاهد می توانند این امر را انجام   زمان انعقاد می باشد، هر یک از طرفین در این مثال که بخواهند قرارداد را ثابت نمایند با

جریان دادرسی برای اثبات عمل امور اتفاقی و دالیلی که در . نفر شاهد ارائه شود 1گرچه در زمان رسیدگی الزم بود . دهند

 .شود مانند اقرار، سوگند، تحقیق محلی، کارشناسی، تابع قانون زمان رسیدگی است حقوقی فراهم می

 :قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس و تعدیل آن( 8-1

د طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي در كليه امور حقوقي، دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استنا»:قانون مقرر میدارد 33 ماده 

 «.باشد، انجام خواهد داد كه براي كشف حقيقت الزم

دادرس فقط حق بررسی ادله  ،براساس این قاعده. معروف شده استقاعده منع تحصیل از طرف دادرس به  م،.د.آ.ق33  ماده

آوری و تحصیل دلیل  تواند راساً به جمع بنابراین دادرس نمی .اند دارد که طرفین برای اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده یی راآرا

قاضی عالوه بر اینکه  به عبارتی در گذشته،. است اصل منع تحصیل دلیل از طرف دادرس در مواردی تعدیل شده. بپردازد

و کلیه این  .نداشتتوانست به تحصیل دلیل بپردازد حتی حق صدور قرار کارشناسی، تحقیق محل یا معاینه محل را راساً  نمی

تواند  قاضی می 13 و  12 م جدید به استناد مواد .د.آ. پذیرفت ولی در ق امور بایستی به درخواست اصحاب دعوا صورت می

هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت  33  ادهراساً قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی صادر کرده یا به استناد م

 .شود انجام دهد نمیصیل دلیل محسوب الزم باشد و تح

البته . معروف است« منع تلقین دلیل»در کنار قاعده منع تحصیل دلیل قاعده ای وجود دارد که به :قاعده منع تلقین دلیل( 9-1

تین فقط دکتر احمد م. اسمی از این قاعده یا شرحی از آن در هیچ یک از آثار نویسندگان آیین دادرسی مدنی آورده نشده است

بر اساس قاعده منع تلقین دلیل، . دفتری در تقریرات آیین دادرسی مدنی خود به طور اجمالی به این قاعده اشاره نموده است

دادرسی در زمان دادرسی حق ندارد که دلیلی را به یکی از طرفین تلقین نماید و طوری جلوه دهد که گویی همان طرف دعوا 
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یل دقیقاً نقطه مقابل اصل تناظر است که بر اساس آن دادرسی باید عدالت را در اعمال تناظر بین تلقین دل. بدان استناد نموده است

  .اصحاب دعوا رعایت نماید

 :اقــــــــــــرار( 2

 .عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود قانون مدنی 53  اقرار بر اساس ماده  :تعریف( 1-2

ادعایی سخنی بگوید، یا در گذشته سخنی گفته باشد که صریحا از لحاظ حقوقی به ضرر خود و به سود اگر مدعی علیه در مورد 

و مال یا دینی که بدان « مقرله»، کسی که اقرار به نفع وی انجام می شود«مُقِر»اقرار کننده را . می گویند« اقرار»مدعی باشد بدان 

 :در کنار تعریف اقرار وجود دارد که بدان ها اشاره می شود تعریفات مشابهی هم. می گویند« مقربه»اقرار شده 

 اخبار به حقی برای خود و به ضرر دیگری : ادعا

 اخبار به حقی علیه غیر و به نفع غیر : شهادت

 :اقرار دارای تقسیم بندی های مختلفی است: انواع اقرار( 2-2

 اقرار بر حسب روش: 

 

 .پذیرد که غالباً به صورت لفظی است نسبت به اصل خواسته مدعی انجام میبه صورت شفاف و صراحتاً  :صریح    

 اقرار

 .فعل یا ترک فعلی را انجام می دهد که قرینه عملی بر اقرار است و در دادرس ایجاد ظن می کندمقر  :ضمنی    

 :مثال

یا اقرار . سعید اقرار می کند که ادعای آیدین حمل بر صحت است. میلیون تومان به او بدهکار است 1 آیدین ادعا می کند که سعید  :اقرار صریح

 .مزبور را در سندی نوشته و آن را امضا میکند

. ادگاه دعوای متقابل مطالبه نفقه را اقامه می کندآیسان در د. آیدین دعوایی را با خواسته اعالم رابطه زوجیت بر علیه آیسان اقامه می کند :اقرار ضمنی

 .مطالبه نفقه به توسط آیسان اقرار ضمنی بر قبول وجود  رابطه زوجیت با آیدین است

 

 

 

                                                           
طرح سوال از مبانی ادله وجود نداشته داوطلبان عزیز دقت داشته باشند از مبانی ادله در آزمون های وکالت هیچ گاه سوالی طرح نمی شود و تا امروز هم سابقه   9

مبانی مربوط به ادله اثبات دعوا بحثی بسیار مفصل است که مطالعه آن زمانی چندین برابر را . ولی از نکات و متن مواد مربوطه مکرراً سوال طرح شده است. است

 .ما در اینجا به اجمال به مباحث اصلی و کلیدی آن خواهیم پرداخت. می طلبد
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 اقرار بر حسب ترکیب و ماهیت: 

 .اقراری که مقید به هیچ شرطی نیست و از یک جز تشکیل شده است: ساده     

 یک جز اقرار و جز بعدی ادعاست که باید ثابت شود. استجزیی   اقرار :مرکب     اقرار

 .اقرار مقید به صفت یا شرط است:مقید      

محمد رضا در جلسه دادرسی با یک جمله اقرار می کند که . میلیون وجه نقد بر علیه محمدرضا اقامه می کند 11الناز دعوایی را با مطالبه  :اقرار ساده

 .استاین پول را به الناز بدهکار 

مقرله می تواند بخش اول آن را بپذیرد و بخش . اقرار مرکب قابل تجزیه است. اقرار مرکب از یک اقرار ساده و یک ادعا تشکیل می شود :اقرار مرکب

 .دوم را رد کند

جز اول این اقرار پذیرفته . نموده ام من این پول را به ارسالن بدهکار بودم ولی آنرا پرداخت: در همان مثال پیشین محمدرضا چنین اقرار می کند :مثال

 (32 ماده ( )ولی آنرا ولی آنرا پرداخت نموده ام)ولی جز دوم باید اثبات شود( من این پول را بدهکار بودم)می شود

یا . اقرار مقید قابل تجزیه نیست در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را بپذیرد اما آن را مقید به قید یا موصوف به وصفی نماید :اقرار مقید

 .با همان شرایط باید قبول شود و یا رد شود

 :یا. میلیون ریال به نادر بدهکار است 51سعید اقرار می کند که . میلیون دالر به او بدهکار است 51نادر ادعا دارد که سعید 

 .میلیون به نادر و رضا بدهکارم 51من : سعید می گویبد. میلیون به او بدهکار است 51نادر ادعا دارد سعید 

 

  موضوعاقرار بر حسب: 

 

 .اقرار خوانده به اصل خواسته خواهان در دعوا یا درخواست های دیگر که پرونده را معد صدور رای میکند: قاطع 

 اقرار

 .اقرار به مقدماتی است که الزمه ی دفاع خوانده از دعواست: اقرار به مقدمات دعوا 

خود  یبودن اقرار بدین معناست که دادرس مکلف است با چشم پوشی از باور درون طعقا .راری است که به اصل خواسته استاق :دعوااقرار قاطع 

 .واقع تلقی کنداخباری را که ارزش اقرار را دارد، محتوی 

 :مثال

احمد در جلسه دادرسی به . سینا دعوایی را به خواسته مطالبه یک دستگاه اتومبیل که به صورت امانت به احمد داده بود بر علیه وی اقامه می کند 

معد صدور رای این اقرار باعث می شود که دادگاه اقدام دیگری را انجام ندهد و پرونده خاتمه یافته و . وجود اتومبیل سینا در نزد وی اقرار می کند

 . حتی اگر در وکالت نامه او چنین حقی به وی داده شده باشد. الزم به ذکر است اقرار قاطع دعوا از وکیل پذیرفته نمی شود. می شود

 : اقرار به مقدمات دعوا
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ناصر در جلسه دادرسی حاضر شده و . ه می کندیاشار دعوایی را با خواسته الزام به تحویل مبیع به استناد قرارداد مبایعه نامه بر علیه ناصر اقام: مثال

اقرار به مقدمات دعوا . اقرار می کند که چنین بیعی بین وی و یاشار تشکیل شده است ولی در ادامه می خواهد ثایت کند که مبیع را تحویل داده است

 .از وکیل پذیرفته می شود و نیازی به تصریح آن در وکالت نامه هم نیست

  رار مسموع نیستاقانکار بعد از: 

انکار بعد از اقرار مسموع نيست ليکن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده،  »:قانون مدنی 77  بر اساس ماده 

گرفتن وجه در  مثل اين كه بگويد اقرار به: شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد شنيده مي

 «.مضر به اقرار نيست  مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده، ليکن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده

بینی  ای غیر مستقیم تعدیل شده است در حقیقت نه تنها امکان اثبات کذب اقرار پیش اصل غیر قابل انکار بودن اقرار به گونه 

 .باشد نیز امکان پذیر می( اشتباه موضوعی)به علت اکراه یا اشتباه  شده است بلکه ادعای فساد اقرار

 یعنی حتی اگر دادرس به آن حد از قناعت وجدانی نرسیده باشد  .شود در مورد اقرار اصل قناعت وجدانی دادرس رعایت نمی

 .اقرار شاه ادله است: یندبه همین دلیل است که می گو. که حکم صادر کند، مکلف است به موضوع اقرار ترتیب اثر بدهد

 

 در واقع. در مورد اقرار قاطع دعوا وکیل علیه موکل بایستی قائل به تفکیک شد: 

 :تقدیم دادگاه شود که متضمن اقرار قاطع دعواست ای اگر الیحه

 . شود توسط وکیل تنظیم شود اگر اقرار قاطع باشد پذیرفته نمی -  

 .شود توسط خود شخص تنظیم شده ولی توسط وکیل تقدیم شده اقرار قاطع پذیرفته می -  

  محل اقراراقرار بر حسب: 

 :قرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاها

در دادگاه ثابت شود و در مورد اقرار خارج از دادگاه قناعت وجدانی  توسط ادله دیگر باید ابتدا به ساکن اقرار خارج از دادگاه 

یعنی بایستی دادرس به آن حد از قناعت وجدانی برسد که قبول نماید اقراری در خارج از دادگاه  .شود دادرس رعایت می

قناعت وجدانی را دریافت  ولی بعد از اینکه. اقرار خارج از دادگاه قابل اثبات توسط شهادت شهود است. صورت گرفته است

 .نمود، مکلف است به موضوع اقرار ترتیب اثر بدهد

 .ولی اقرار در دادگاه نیازی به اثبات ندارد
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 اقرار در دادخواست   

 اقرار در لوایح یا اسناد تقدیمی  :در دادگاه 

 اقرار شفاهی در جلسه دادرسی   :اقرار

 

 در بقیه موارد اقرار خارج از دادگاه محسوب می شود که ابتدا به ساکن خود اقرار به توسز ادله دیگر بایستی ثابت شود :اقرار خارج از دادگاه

 تر از اقرار شفاهی است و  اقرار باید شفاهی باشد و اقرار کتبی نداریم و اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است وضعیف

 .لی در اقرار شفاهی نمی توان چنین ادعایی داشتو توان در اقرار کتبی ادعای جعل نمود می

 

 :اســـــناد(3

 «2  تا  16 مواد »

 :تعریف( 1-3

 «.سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد »:21  ماده 

 :اسناد از نظر ماهیت و توانایی اثبات دارای تقسیمات مختلفی هستند: انواع سند( 2-3

 سند عادی   

 سند رسمی :سند از حیث ماهیت

 سند در حکم سند رسمی   

ی ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود  اسنادی که در اداره :سند رسمی( 1-2-3

 (م.ق27  ماده )هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است صالحیت آن

 .مامور رسمی دولت تنظیم شود در نظر(   

 .در حدود اختیارات مامور تنظیم شود(     :شرایط سند رسمی

 .موافق قانون تنظیم شود(9

  اگر قسمتی از سند در حدود صالحیت مأمور باشد ولی قسمتی در حدود صالحیت نباشد در اینجا باید قابل به تفکیک شد

که مثال  رسمی و قسمت دیگرکه دارای کلیه شرایط است، تجزیه باشد آن قسمتی  ابلاگر ق ؟تجزیه هست یا نه ابلکه آیا سند ق
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و اگر قابل تجزیه نباشد کل سند . تلقی می شود عادی توسط مامور رسمی تنظیم نشده یا در حدود اختیارات مامور رسمی نبوده 

  .از رسمی بودن خارج بوده و اعتبار اسناد عادی را دارد

 می بر دو دسته استشرایط آمره سند رس: 

 مانند تنظیم توسط مامور رسمی: برخی شرایط اعتباری اگر در سند وجود نداشته باشد، سند، رسمی محسوب نمی شود.الف

 مانند ابطال تمبر مالیاتی: برخی از شرایط اگر وجود نداشته باشد، سند از رسمیت نمی افتد.ب

 .رسمی را نداشته باشدسندی است که یکی از شرایط سند  :سند عادی (2-2-3

مقام  ي طرفين و وراث و قائم اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته، درباره »: 3  ماده  :سند در حکم سند رسمی (3-2-3

 :آنان معتبر است

 اليه تصديق نمايد؛ اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب -۱

 «.الواقع امضا يا مهر كرده است محکمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تکذيب يا ترديد كرده فيهر گاه در  -۲

 .اعتبار اسناد رسمی را دارند  3  ولی با وجود شرایط ماده . ماهیت سند در حکم سند رسمی باز عادی است

 : باشد هر سندی دارای دو قسمت می

 ها و دیگر موارد که مربوط به شرایط شکلی اسناد  امضاها، مهرها، اثر انگشت: محتویات - 

 .باشد باشند که مربوط به شرایط ماهوی یک سند می همان مفاد اسناد می: مندرجات - 

سند  سند رسمی از قدرت اجرایی برخوردار است یعنی الزم االجرا است یعنی مدلول - : تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

قانون   ماده . )شود شود اجرائیه صادر می اشته میدادگستری توسط ادارات ثبت اسناد به موقع اجرا گذ به بدون نیاز به مراجعه

ولی اسناد عادی قابلیت اجرایی بالواسطه ندارند و برای اجرای مفاد آنها بایستی به دادگاه مراجعه ( اجرای مفاد اسناد رسمی

تنها سند عادی که الزم . و بعد از صدور رای قطعی نسبت به اجرای مفاد سند عادی اجراییه صادر شود نموده صحت آنرا اثبات

 .اجراست چک می باشد

انکار،  :توان انجام داد ولی در مقابل اسناد عادی سه طرق دفاعی می .توان ادعای جعل نمود نسبت به اسناد رسمی فقط می - 

 تردید، جعل 

به علت قدرت اثباتی سند رسمی  1  و  12 م   وضع شده اعم از بند  انونهای خاصی در ق ی ویژگینسبت به اسناد رسم -9

 .که بیشتر از اسناد عادی است

 سند عادی که امضای آنرا مأمور رسمی دولت گواهی کرده است در حکم سند رسمی است. 

                                                           
 27 ،ص9س،عبداهلل،همان،جشم   
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 .ل بودن دارای اعتبار امر قضاوت شده استحکم به اصالت سند دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست اما حکم به مجعو

 .شود اگر مأمور رسیم مندرجات سند را گواهی کند ولی امضا را گواهی نکند حکم سند رسمی محسوب نمی

 :توان اثبات اسناد رسمی( 3-3

است که به آن منظور از توان اثباتی سند رسمی تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در دادرسی مبنی بر درستی ادعای شخصی 

 .نماید استفاد می

 

 :جایگاه سند سفید امضا( 4-3

ایران نظر داده شده است که تسلیم  قوقدر ح اگر سفید امضاء بودن سند عادی اثبات گردد مفاد سند تا چه حدی اعتبار دارد؟ 

بنابراین  .پذیرد این نمایندگی را می عرفاعطای نمایندگی برای تنظیم سند است و  نزله یسند سفید امضا به شخص دیگر به م

بلکه اثبات نماید که از این  ،اعتبار ساختن سند سفید امضاء خوانده باید نه تنها سفید امضاء بودن سند را ثابت کند برای بی ،نظر

زده و سند سفید امضاء سوء استفاده شده است به عبارتی امین و نائب برخالف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدام فضولی 

شود یا اگر فقط قسمتی  اعتبار می را مخالف توافق آنها تنظیم کرده است که در این صورت اگر بتواند اینها را ثابت کند سند بی

  .باشد اعتبار می باشد آن قسمت بی

 2:بررسی مواد قانونی سند در آیین دادرسی مدنی( 5-3

   صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد  نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين ممکن است بهشود  سندي كه در دادگاه ابراز مي»: 17 ماده

 «.بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس نمايد

ز دادگاه استرداد کند صرف عدم ابراز سند تواند آن را ا اگر طرف مقابل به آن سند استناد نکند ابراز کنندة سند می 17  ادهدر م

تواند دلیل صحت ادعای شخص مقابل  شخص اگر همراه با قراین مثبته نباشد نمی نزدحتی با وجود اقرار بر وجود آن در 

 .محسوب شود

   رف، بايد آن سند ابراز هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يکي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست ط »:13 ماده

 «.تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي طرف مقابل به هرگاه. شود

                                                           
 31 ،ص9شمس،عبداهلل، همان، ج   
از این جهت . دوستان عزیز دقت داشته باشند که مواد مربوط به بحث سند در آیین دادرسی مدنی به صورت پراکنده نوشته شده که دارای مبنای خاصی نیست   

 رت جدا جدا مورد بررسی قرار دهیممجبور شدیم مواد مربوطه را به صو
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راز کند این امر نمی اگر طرفی که اقرار به وجود سند نموده باشد واقعا نتواند سند را اب. در این ماده نیز امتناع باید به عمد باشد

 .همچنین دادگاه در قرار دادن این قرینه اختیار دارد. تواند قرینه بر صحت ادعای طرف مقابل قرار داده شود

   درصورتي كه ابراز دفاتر . چنانچه يکي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود»: 1  ماده

هيچ بازرگاني  .نويسي نمايد نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه الزم است خارج ممکن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي در دادگاه

هرگاه  .آن ندارد عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به تواند به نمي

تواند آنرا از  بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي

 «.مثبته اظهار طرف قراردهد قرائن

صرف عدم ابراز دفاتر توسط تاجر اگر  .نیست چون تاجر مکلف است دفاتر تجاری داشته باشد پس نیازی به اقرار 1  اده در م

در صورت اثبات عدم دسترسی به نکته دیگر اینکه . با دلیلی قانع کننده نباشد، می تواند قرینه بر صحت ادعای طرف باشد ههمرا

شود چون دفاتر  نمی ملتلف را شا البته این موضوع . ل شودوتواند به رفع مانع موک گردد بلکه می دفاتر ابراز دفاتر منتفی نمی

 .وجود خارجی ندارند تلف شده

در همچنین  .پس می تواند توسط کارمندان عادی دادگاه نیز انجام شود شود خارج نویسی اسناد عمل قضایی محسوب نمی:نکته

 .غیر حضور اصحاب دعوا خارج نویسی اعتبار ندارد

 (به علت طوالنی بودن در جزوه نگاشته نمی شود):     ماده. 

 .کرده و صادر میکندخود دادگاه رسیدگی  انفصال راشش ماه تا یکسال  مجازات:نکته

آمده  «انفصال از خدمات دولتی»شود چون مجازات  نمی مشمول بانک های خصوصیو را شامل شده  فقط بانک دولتیاین ماده 

 .و فقط مخصوص کارمندان دولت است

  5  و  1  مواد: 

شود چون رونوشت یا رو گرفت از  اگر به پرونده کیفری استناد شود اصل پرونده کیفری ارسال می: 5  و  1  واد تفاوت م

ولی اگر دادگاه مالحظه پرونده  .دادگاه ببرد شود تا به به مأمور دادگاه داده میباشد و توسط خود دادگاه  ممنوع می کیفری پرونده

حقوقی را الزم ببیند رونوشت پرونده به خود خواهان یا خوانده داده می شود تا به دادگاهی که دعوا در آن در حین رسیدگی 

 .شود ولی اگر به اصل پرونده استناد شود توسط مأمور فرستاده می .است تحویل دهد
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 :طرق دفاع در برابر اسناد( 6-3

 .ب الیه استسشت سند رسمی بر منتگاعالم رد تعلق خط مهر امضا یا اثر ان :انکار      

 ب الیه توسطسمنت در واقع حسب مورد عدم پذیرش خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند رسمی به  :تردید دفاع شکلی 

  .کسی که سند بر علیه وی ابراز شده است

 )***(: ادعای جعل   دفاع در برابر سند      

  .ادعای انجام گرفتن یا اسقاط شدن تعهد موضوع و مدلول سند: دفاع ماهوی 

جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته »:دارد قانون مجازات اسالمی در مقام بیان تعریف جعل مقرر می 9 5ماده : ادعای جعل( 1-6-3

بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا   ا تراشيدن يا قلميا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاصي رسمي يا غير رسمي،خراشيدن ي

ي ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير  اي به نوشته نوشته  تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق

جعل   لذا حقوقدانان،به تعریف.،مصادیق آنرا بیان کرده استشود که این ماده بجای تعریف جعل مالحظه می .«اينها به قصد تقلب

وشته برخی معتقدند جعل یعنی قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا ن.اند پرداخته

  .یا چیز دیگر

 :انواع دعاوی جعل (2-6-3

 دعوای جعل اصلی و تبعی- دعوای جعل ساده و دعوای جعل با تعیین جاعل  -  

 دعاوی تقسیم ولی ، باشد جعل برای ویژه عنوانی میتواند هرکدام که است شده گنجانیده گوناگونی موضوعهای جعل تعریف در

 خراشیدن و مهر ساختن ادعای ویژگی و یکسانند رسیدگی شرایط و آثار نظر از همه که چرا ، است فایده بی پایه این بر جعل

 دو این از تنها ، جهت همین به.  دهد قرار گروهی در را هرکدام بتواند که نیست مهم چندان مستند به عبارتی الحاق و امضا

 :  میخورد چشم به قوانین در ضمنی و صریح های نشانه و میشود گفته سخن گاه مادی جعل در تقسیم

 جاعل از و پردازد می تزویر اصل و سند انحراف به خوانده گاه ، جعل دعوای در : جاعل تعیین با جعل و ساده جعل ادعای(  ۱

 عنوان به و کند اثبات او به را جرم انتساب نتواند که دارد آن از بیم یا شناسد نمی را جاعل یا که دلیل این به ، گوید نمی سخنی

 حقوقی دادگاه در دعوا اگر پس،. است فارغ جاعل تمیز از و میپردازد جعل احراز به دادگاه ، صورت این در. شود تعقیب مفتری

 انگشت نیز سند جاعل بر خوانده گاه ولی،. ندارد ای پیچیده آئین و میشود رسیدگی دادگاه همان در نیز جعل ادعای باشد، مطرح

 بیابد کیفری چهره موضوع که میشود سبب جعل اتهام. میکند متهم ، دعواست خواهان معمول طور به که ، را شخصی و نهد می

 وقوع دالیل به و پرداختند می متهم تعقیب به کیفری دادگاههای کنار در دادسراها که زمانی در: شود آن ویژه دادرسی آئین تابع و

 ، خواست کیفر قرار صدور از پس یا اعالم این با رسیدگی و شود اعالم دادستان به مراتب که بود این قاعده ، میرسیدند جرم

                                                           
 
 گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی  
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 ترتیب این دارد احتمال دادسرا احیا شده است،  دوباره که اکنون و شود معلوم کیفری رسیدگی نتیجه تا بماند متوقف دعوا

 هر به دادگاه» :  میگوید م.  د.  آ.  ق 7   ماده ، کیفری و مدنی صالحیتهای اختالل و کنونی وضع در ، ولی. شود رعایت دوباره

 حکم اثر موضوع ولی ، میکاهد بیهوده اطاله و دادرسی توقیف به مربوط اشکال از تمهید این.  « ميکند رسيدگي جا يک ادعا دو

 بیان چنین را تعارض رفع به راجع نظم اجمال به 7   ماده و است باقی احکام تعارض از جلوگیری و مدنی دعوای بر کیفری

 : میکند

 اگر.  خواهدبود متبع دادگاه براي سند جعليت يا اصالت به نسبت كيفري قطعي راي ، باشد رسيدگي جريان در حقوقي دعواي كه صورتي در»

 مقررات برابر كيفري راي ، باشد حقوقي امر در دادگاه مستند شده ياد سند و شده ثابت كيفري قطعي راي موجب به سند جعليت يا اصالت

 ديگري دادگاه در حقوقي دعواي با مرتبط جعل ادعاي طرح از دادگاه رسيدگي ضمن در هرگاه.  ميباشد استفاده قابل دادرسي اعاده به مربوط

 « .نمايد تصميم اتخاذ توام رسيدگي براي ارجاع سبق به توجه با تا ميرسد قضائي حوزه رييس اطالع به موضوع ، شود مطلع

 دعوا طرح سندی بودن جعلی اثبات برای مدعی که است موردی به ناظر جعل اصلی ادعای :تبعی جعل و اصلی جعل ادعای( ۲

 داده تغییر را خود ملک واقعی مرز مالکیت سند در دستکاری با خوانده که میآید چنین مدعی دادخواست در که این مانند. میکند

 دستکاری بخش در را مالکیت سند بودن جعل که شود خواسته دادگاه از و است کرده آن ضمیمه را مجاور زمینهای از مقداری و

 همچنین.  است برده بانک به مطالبه برای و جعل من نام به را چکی متهم که میشود گفته کیفری شکایت در یا ؛ کند اعالم شده

 به را چک یا مالکیت سند ابطال درخواست که این مانند: میدهد قرار جعل اثبات را دعوا اصلی مبنای مدعی که فرضی در است

 ابالغ منظور به و کند دادخواست پیوست به را خود دالیل تمام باید جعل مدعی دعوا، این در. میکند تقاضا آنها بودن جعل دلیل

 .  بدهد رسیدگی و خوانده به

 اثبات برای اسنادی خواهان یا است جعل او نظر به که میشود ارائه دفاع عنوان به خواهان برابر در سندی جعل، تبعی دعوای در

 در و دارد تبعی و فرعی چهره جعل ادعای مثال، دو این در. است آن بودن جعل مدعی خوانده که میدهد دادگاه به خود ادعای

 قانون. میرود بین از آنها تابعیت به نیز جعل ادعای شود، رد دلیلی به اصلی دعوای یا بگیرد پس را آن کننده استناد که صورتی

  .میکند بیان اصلی دعوای درون در را آن به رسیدگی آئین و دارد نظر تبعی جعل به بیشتر مدنی دادرسی آئین

در انکار و تردید، منتسب الیه در واقع مهر و امضای صورت گرفته را قبول ندارد و اصوالً سند و امضای  :انکار و تردید( 2-6-3

بلکه . در انکار و تردید در واقع اظهار کننده انکار و تردید نمی گوید این سند اعتبار دارد یا ندارد. آن را متعلق به خود نمی داند

                                                           
 برداشتی از کتاب ادله اثبات دعوا، دکتر ناصر کاتوزیان  9
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اظهار انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی امکان . ده است و منتسب به او نیستمدعی است که سند مذکور را وی تنظیم نکر

 .پذیر است

هر دو شخص ( کسی که سند بر علیه او استناد شده) در انکار منتسب الیه سند و مستند علیه سند :تفاوت انکار و تردید( 3-6-3

یعنی کسی که سند بر علیه او در دادگاه مورد استناد قرار گرفته و کسی که سند عادی را تنظیم کرده هر دو . واحدی می باشند

 . یک شخص است

  ریال وجه نقد از بابت ثمن حاصل از فروش لوازم آرایشی بر علیه شیما اقامه می  میلیون 5 سارا دعوایی را با خواسته مطالبه

کند و در دادگاه به سندی عادی استناد می کند که ادعا دارد بین او و شیما در مقام مبایعه نامه تنظیم شده و خود شیما آن را امضا 

د بایستی اظهار انکار کند و بگوید این سند را من تنظیم نکرده شیما اگر بخواهد انتساب سند را از خود بی اعتبار کن. نموده است

 .ام

در همین مثال شیما قبل از اقامه دعوا فوت نموده و سارا دعوا را بر علیه ورثه شیما اقامه می کند و بازهم به همان سند عادی 

زیرا . توانند نسبت به آن اظهار تردید نمایند ورثه شیما اگر انتساب سند را به مورث خود قبول نداشته باشند، می. استناد می کند

عنصر وجود دارد ولی   نتیجه اینکه در اظهار انکار . سند را خودشان تنظیم نکرده اند که نسبت بدان بخواهند ادعای انکار نمایند

 .استناد کننده -مستند علیه -منتسب علیه: عنصر وجود دارد 9در اظهار تردید 

 (منتسب الیه) ده یعنی امضاء کردهکسی که سند را تنظیم کر - 

 (مستند علیه)کسی که سند بر علیه او ابراز شده - 

 (استناد کننده)کسی که سند را ابراز کرده -9

 :تفاوت بین ادعای جعل با انکار و تردید( 3-6-3

 :تفاوت هایی وجود دارد که به قرار ذیل اند« اظهار انکار و تردید»بین دعوای جعل و 

  در ادعای جعل،مدعی جعل یعنی کسی که سند : ولی انکار یا تردید اظهار است و موافق اصل محتاج اثباتجعل ادعاست و

بر خالف منافع او ابراز شده،شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ولی ادعا میکند که آنرا بر 

یعنی بار اثبات .ذا او باید چنین ادعایی را به مدد دالیل متقن ثابت کند ل. خالف واقع سا خته اند یا بر خالف رضای او گرفته اند

در حالی که در ادعای انکار و تردید، انکار کننده و تردید وارد . دلیل بر عهده مدعی بطالن سند به واسطه مجعول بودن است



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                 ادهل اثبات دعوا                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی مدنی         
 
 

91  
 

 (نافی را نفی کافی است)نفی آن کفایت می کند به اصطالح امر عدمی قابلیت اثبات ندارد بلکه. آورنده، چیزی را اثبات نمی کنند

یعنی در انکار و تردید بار اثبات . خود را به مدد دالیل متقن ، ثابت نماید و بنابراین، مدعی صحت و اصالت سند باید ادعای

ماده تا، در همین راس .دلیل ادعا، بر عهده مدعی صحت سند می باشد در حالی که در جعل بر عهده مدعی مخدوش بودن است

این  7  ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده : از قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد 3  

 .قانون با ذکر دلیل اقامه شود

  د رسمی قانون مدنی ذکر شده، از جهت عدم امکان طرح دعوای انکار و تردید نسبت به سن  3 تفاوت دوم نیز که در ماده

 .و تردید، مسموع است و هم ادعای جعل این در حالی است که بر علیه سند عادی، هم ادعای انکار. است

  جعل اسناد دارای جنبه ی کیفری است، در حالی که در انکار و تردید حتی اگر ثابت شود که سند منسوب از نظر کیفری نیز

یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید، جاعل به  .به منسوب علیه نیست، مجازاتی پیش بینی نشده است

به بعد قانون مجازات اسالمی محکوم می گردد ولی اگر مدعی جعل نتوانست ادعای خود را ثابت  9 5مجازات مذکور در ماده 

قانون  637ء وفق ماده کند و متهم به جعل از خود اعاده حیثیت نمود، می تواند تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افترا

این است که مدعی بطالن سند چنانچه سند از نوع عادی است، ابتدا باید دعوی انکار و تردید را .مجازات اسالمی مطالبه نماید

مطرح نماید و نسبت به طرح دعوی جعل نیز بسیار محتاطانه عمل نماید و تا زمانی که همه عناصر کیفری تشکیل دهنده جرم 

 .وای جعل اقدام ننمایدمحقق نباشد، نسبت به طرح دع

 تواند مجعول باشد در  تواند اصیل و جزئی می زیرا جزئی از سند می ،پذیر است دعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان

صورتی که انکار یا تردید نسبت به سند معینی حسب مورد، نپذیرفتن اصالت امضاء مهر یا اثر انگشت آن است در نتیجه 

ء مهر یا اثر انگشت قسمتی از سند را پذیرفت اما بدون ادعای جعل اصالت قسمت دیگر آن را مورد توان اصالت امضا نمی

 .تعرض قرار داد

البته، چنانچه ادعای جعل نسبت به سندی نمود ادعای انکار و تردید نسبت به سند پذیرفته نمی شود و چنانچه پس از تردید یا 

 .نون آیین دادرسی مدنی فقط به ادعای جعل رسیدگی می شودقا 2  انکار سند ادعای جعل شود وفق ماده 

 :رسیدگی به اصالت اسناد( 7-3

 جعل( تردید ج(انکار ب(الف: طرق تعرض وجود دارد 9دانستیم که نسبت به اصالت اسناد 
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كسي كه عليه او سند غير  »: قانون 6  طبق ماده . نحوه اقامه دعوای انکار و تردید را بیان میدارند 7  و متعاقب ان ماده  6  ماده 

گردد و اگر سند ابرازي  او مترتب مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر رسمي ابراز شود مي

 «.تواند ترديد كند منتسب به شخص او نباشد مي

اظهار ترديد يا انکار نسبت به داليل و اسناد ارائه  »:عتبار آنها مقرر میداردقانون نیز در مورد رسیدگی به اصالت اسناد و ا 7  ماده 

منکر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نمايد  عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي به االمکان بايد تا اولين جلسه دادرسي حتيشده 

شود، خوانده ضمن واخواهي از آن،  خوانده صادرمي كه رأي دادگاه بدون دفاعدر مواردي  .حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد

شود نيز اظهار ترديد يا انکار بايد تا  واقع مي نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد. دارد دادگاه اعالم مي انکار يا ترديد خود را به

 «.عمل آيد اولين جلسه دادرسي به

اين قانون با ذكر ( ۲۱2)ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده  »: ۲۱2مادهدر مورد رسیدگی به ادعای جعل نیز 

صورت دادگاه به آن ترتيب اثر  بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اين دليل اقامه شود، مگر اينکه دليل ادعاي جعليت

 «.دهد نمي

بلکه وجود آنها اثبات شده . اسناد رسمی چون در نزد مامور رسمی دولت تنظیم شده اند، از اصل عدم پیروی نمی کنند :نکته

. ولی در مورد صحت یا عدم صحت آنها، بر اساس اصل صحت، اصل بر صحت اسناد و مدارک می باشد. فرض می شود

 .سمی را دارد بایستی ادعای خود را با ارائه دلیل اثبات نمایدبنابراین کسی که ادعای جعلی بودن اسناد ر

درصورتي كه طرف به . شود طرف مقابل ابالغ مي ادعاي جعليت و داليل آن به دستور دادگاه به »:قانون مقرر می دارد 1  همچنین ماده 

مدير دفتر پس . دفتر دادگاه تسليم نمايد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به استفاده از سند باقي باشد، موظف است

چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به  .نمايد و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي سانيدهنظر قاضي دادگاه ر از دريافت سند، آن را به

 .دفتر خودداري كند، سند از عداد داليل او خارج خواهد شد

باشد حق كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته  در مواردي -تبصره  

 «.دهد او مي دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به استمهال

 .گیرد اگر خود شخص اصیل در دادرس باشد استمهال داده نخواهد شد و فقط وکیل و نماینده قانونی را در برمی :نکته

 «اعای جعل»و « اظهار انکار و تردید»قواعد مشترک      

 :رسیدگی به اصالت سند

 قواعد اختصاصی    
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 :قواعد مشترک( 1-7-3

به شرطی به اصالت سند رسیدگی خواهد کرد که نسبت به  بگیرد؛دادگاه در صورتی که تصمیم به رسیدگی به اصالت سند 

استفاده کننده به آن حسب مورد اصل اصالت آن تعرض شده باشد و رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض مستلزم این است که 

افزون بر آن استناد کننده باید در پس تعرض اصالت سند . آنرا در زمان مقرر در دادگاه حاضر نموده یا به دفتر دادگاه تسلیم نماید

ن از اعداد دالیل رسیدگی به اصالت سند به علت خارج شدن آ ،در نتیجه اگر آن سند را استرداد نماید.به استفاده از آن باقی باشد

 .سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد

 دارد شود بلکه دادگاه احراز آنها را با تصمیم ساده قضایی اعالم می وجود شرایط رسیدگی معموالً صریحاً اعالم نمی. 

 (.باشد میمنظور از مفاد سند اطالعات سند )تطبیق مفاد سند با اسناد و دالیل دیگر  -  :طرق تشخیص اصالت سند 

 تحقیق از گواهان و مطلعین - 

 9  تطبیق مهر، امضاء، اثر انگشت، خط  -9

 1  و  9  استکتاب  -1

 .دقت در خط، مهر، اثر انگشت -5

  :تطبیق مفاد سند با اسناد دیگر.1

بلکه مفاد  ،نماید وجهی نمیفروشنده انطباق دارد یا نه ت اقعیدادگاه در این راه به شکل امضای زیر سند با این امر که با امضای و

برای تطبیق مفاد سند متنازع فیه با اسناد دیگر باید  .دهد و اطالعات مندرج در سند را با مفاد و اطالعات اسناد دیگر تطبیق می

 .اسنادی انتخاب شود که صحت مفاد آن ثابت و یا مورد اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است

  :هان و مطلعینتحقیق از گوا.2

دادگاه در این روش به  .اند تحقیق از گواهان و مطلعینی است که نوشته شدن یا مهر یا امضاء شدن سند را دیدهروش بعدی 

 ؛شکل امضاء یا مهر یا دست خط و این امر که آیا با امضاء، مهر، دست خط واقعی منتسب الیه انطباق دارد یا نه توجهی ندارد

 .اند که منتسب با حرکت دستان خود سند را مهر یا امضاء کرده است یا نه کند که آیا اشخاصی دیده بلکه به این امر رسیدگی می

توانند اساس  شوند و می اسناد مسلم الصدور اسنادی هستند که صدور آنها مسلم شمرده می :تطبیق خط امضاء، اثر انگشت.3

  .شود همواره به کار گرفته می ها شود ولی در دادگاه انون دیده نمیبور درقزم البته عبارت .تطبیق قرار بگیرند

 : شوند دسته تقسیم می 1اسناد مسلم الصدور به 

 اسناد مورد توافق طرفین -الف

 .سند عادی که اقامه شده و مورد تعرض قرار نگرفته است -ب
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 سند رسمی -ج

 سایر اسناد -د

اگر طرفین بر روی سند عادی که حتی در دعوا استعمال ندارد و درهیچ دعوایی دیگری نیز مورد  :اسناد مورد توافق طرفین -الف

زیرا بهترین . دادگاه آن سند را هرچند عادی باشد می توانند اساس تطبیق قرار دهد. استعمال قرار نگرفته است توافق داشته باشند

هر گاه . ایت اصحاب دعواست به سندی که آنرا معتبر می دانندمعیار برای اساس تطبیق قرار دادن سندی همان توافق و رض

در فرض عدم توافق مسلم  قانون گذارتطبیق قرار بگیرد حتی اگر تواند اساس  افق نمایند آن سند میطرفین در انتخاب سند تو

  .دنالصدور ندا

 :اسناد عادی که اقامه شده و مورد تعرض قرار نگرفته است -ب

توان اساس  خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انکار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي »:اردمقرر مید 9  ماده 

 «.هرچند كه حکم به صحت آن شده باشد تطبيق قرار داد،

مفاد اسناد عادی که نسبت به آن اظهار انکار و تردید و ادعای جعل شده باشد در صورتی که نسبت به اصالت  :223 ادهنکات م

 .منظور از مفاد اسناد همان اطالعات مندرج در اسناد است .توان اساس تطبیق قرار داد آنها رأی داده شده باشد می

. 

حکم به اصالت آنها اما اگر.ار بگیرد حتی اگر حکم به اصالت آنها صادر شده باشدتطبیق قر اساستواند  نمی :مورد تعرض قرار گرفته است 

  صادر شده باشد، مفاد اسناد می تواند اساس تطبیق قرار بگیرد

 سند عادی

 اقامه شده در 

 :دعوا

 

 .می تواند اساس تطبیق قرار گیرد :مورد تعرض قرار نگرفته است                           

و طرف مقابل با اطالع از وجود سند در دعوا نسبت به شکل و ماهیت آن  اگر سندی عادی در دادگاه ابراز شود :نکته مهم

د اساس تطبیق نتوان می این دسته از اسناد پس .محسوب می شودبر اصالت سند  ضمنینوعی اقرار  ، این موضوعمتعرض نشده

تواند اساس  ابراز شده باشد که به دلیل عدم تعرض به آن بتوان گفت می در دعوایی باید بور حتماًزدقت شود سند م .دنقرار گیر

مگر اینکه طرفین  ،تواند اساس تطبیق قرار بگیرد بنابراین اگر سندی عادی در هیچ دعوایی ابراز نشده باشد نمی ؛تطبیق قرار بگیرد

 .توافق کرده باشندها بر مطابقت آن

                                                           
 11 ،ص9شمس، عبداهلل، پیشین،ج  
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رغم  بی شود و علیبه صدور حکم غیا تهیوانده مورد استفاده قرار گرفته و دعوا منهرگاه سند عادی در دعوایی علیه خ :پرسش

 تواند اساس تطبیق قرار بگیرد یا نه؟  علیه از آن واخواهی انجام نشود آیا سند عادی مذبور می ابالغ به محکوم

 .اساس تطبیق قرار بگیردتواند  این سند به شرطی که حکم قطعی شده باشد یا از ابتدا قطعی صادر شده می :پاسخ

این . سند رسمی نیز از دیگر اسناد مسلم الصدور می باشد که دادگاه می تواند آن را اساس تطبیق قرار دهد :سند رسمی -ج

 .قانون برداشت می شود 9  مفهوم به راحتی از مفهوم مخالف ماده 

نند اساس تطبیق دادگاه قرار گیرند، ولی قانون گذار بدان برخی از اسناد دیگر هم وجود دارد که عمالً می توا :سایر اسناد -د 

های تنظیم  ا که در دادگاهوهای راجع به دع خط، مهر، امضاء و اثر انگشت که در برگ: برای مثال. اسناد اشاره ای ننموده است

 .ا امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمیبیق قرار بگیرند هم چنین است خط یتوانند اساس تط شده می

تواند اساس تطبیق قرار بگیرد با اینکه در دادگاه تنظیم شده ولی سند عادی  صورت جلسه منعکس شده در دادگاه نمی :نکته

 .در دعوایی اقامه نشده استاست و

 محل تطبیق اسناد: 

. هم حکومت خواهد کرد 5   ادهمحل تطبیق دادگاه است و استثنائاً م 1   ادهطبق مبرای تطبیق محل تطبیق و شخص صالح 

ست مگر اینکه از امور تخصصی باشد که در این صورت به کارشناس رسمی و یا اداره تشخیص تطبیق با دادرس ا همچنین

دادگاه موظف است درصورت »: قانون مقرر میدارد 6  در مورد این موضوع ماده . هویت و یا پلیس بین الملل مراجعه می شود

الملل كه مورد وثوق  تشخيص هويت و پليس بين كارشناس رسمي يا اداره يق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را بهضرورت، دقت در سند، تطب

كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در  ارجاع دادگاه نظر به الملل، هنگام اعالم اداره تشخيص هويت و پليس بين. دادگاه باشند، ارجاع نمايد

 «.باشد رد، درحکم كارشناس رسمي مي شخص يادشده ازجهت مسؤوليت و نيز موارد. يم داشته است معرفي نمايداعالم نظر دخالت مستق

 تواند خود انجام  و در صورتی که جنبة فرعی و تخصصی نداشته باشد دادگاه می .باشد ارجاع تطبیق به کارشناس الزامی نمی

دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی یا متخصص و در صورتی که  ،اما هر گاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردید ؛دهد

 .المللی ارجاع نماید دسترسی به کارشناس رسمی نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین

 :استکتاب.4

نگاشتن امضا نمونه یا دست خط نمونه برای تطبیق نمونه ها با استکتاب دعوت نمودن طرفی که سند به او منتسب است برای ا

 .امضا مهر یا  دست خط سند می باشد
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توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده  مي»: مقرر می دارد 1  قانون گذار در ماده 

عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا . اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نموداستکتاب يا اخذ  است، اگردر حال حيات باشد، براي

 «.شود تواند قرينه صحت سند تلقي تصديق مهر مي

  الً این موضوع منتفی وو اگر شخص مرده باشد اصمی توان برای استکتاب دعوت نمود، فقط شخصی که در حال حیات است

 .است

 منتسب الیه اگربنابراین  .از اصحاب دعوا باشد تا عدم حضورش قرینه بر اصالت سند محسوب شود منتسب الیه باید خود 

تواند  ش استکتاب را برای تشخیص اصالت سند انتخاب نماید عدم حضور شخص ثالث نمیسند شخص ثالثی باشد و دادگاه رو

 .قرینه بر اصالت سند تلقی شود

ت خط و مهر یا اثر انگشت استکتاب شده را با خط، مهر یا امضا یا اثر انگشت مندرج در آیا دادگاه می تواند صرف مغایر :پرسش

 سند را دلیل یا قرینه عدم اصالت سند قرار دهد؟

تواند و مغایرت آن را دلیل عدم اصالت  تواند ولی در مورد اثر انگشت می باید قائل به تفکیک شد در امضاء یا خط نمی :پاسخ

 .سند قرار داد

 :دقت در خط، مهر، اثر انگشت -5

در این موارد نیازی . گاه اتفاق می افتد که احراز اصالت یا جعلیت اسناد با تدقیق در متن و شکل آن به راحتی قابل احراز است

ز لت وجود ندارد و دادگاه راساً می تواند با دقت در خط،مهر یا اثر انگشت موضوع را احراابه توسل به اسباب دیگر احراز اص

 .نماید

 احراز جعلی و با اصیل بودن اسناد: 

دادگاه در مقام . با ارائه دالیل مطرح کرد( اصلی یا تبعی، ساده یا با تعیین جاعل)بعد از اینکه مدعی جعل ادعای جعل خود را 

این مساله را نیز و در صورتی که تعیین جاعل هم شده باشد، بایستی . رسیدگی بایستی اصیل یا جعلی بودن سند را احراز کند

 : باید به این نکات دقت داشت که احراز نماید که آیا جعل توسط شخص معرفی شده به عنوان جاعل انجام گرفته است یا خیر؟

 نتیجتاً اعتبار امر قضات را ندارد ولی در مورد مجعول  .شود تصمیم دادگاه در احراز اصالت سند به صورت قرار صادر می

 .کند که از اعتبار امر قضاوت نشد برخوردار است بودن حکم صادر می

  طبق قاعده متبوع بودن رای دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی، اگر دادگاه کیفری جعلی بودن سندی را احراز نمود و نسبت

دادگاه ولی چنان که گفته شد، اگر . به جعلی بودن آن حکم صادر کرد، دادگاه حقوقی مکلف است از این حکم تبعیت کند
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کیفری به دعوای جعلی رسیدگی کند و اصالت آن را احراز نماید و قرار اصالت آن را صادر نماید، این قرار برای دادگاه حقوقی 

 .و دادگاه حقوقی مجدداً می تواند به دعوای جعل اقامه شده رسیدگی ماهوی نماید. الزم االتباع نیست

 الت سند در صورتی که به آن را اصیل تشخیص دهد معموالً قرار صحت و در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اص

کند بنابراین هر گاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه متعرض شود در حالی که نسبت به این سند در  اصالت آن را صادر می

اسباب  زیرا عدم اصالت سند در .رسیدگی دادگاه مزبور به اصالت منع قانونی ندارد ،دعوای دیگری قرار اصالت صادر شده باشد

ولی چنانکه پیشتر گفته شد، در صورتی که دادگاه سند مزبور را جعلی  .ار امر قضاوت شده را نداردشود که اعتب موجهه قید می

 .به مجعول بودن ان می دهد که دارای اعتبار امر قضاوت شده است« حکم»تشخیص دهد، 

 :مقررات ویژه جعل  (2-7-3

برای مثال اثبات جعل، به لحاظ کیفری جرم محسوب می . دارای یک سری شرایط و ضوابط خاصی نیز می باشدادعای جعل 

جرم جعل از جرایم علیه امنیت می . شود و فاعل آن مجرم تلقی شده و مجازاتی هم برای آن در قانون درنظر گرفته شده است

 :این شرایط را با همدیگر بررسی میکنیم. شدباشد که با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات متوقف نخواهد 

چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو »:قانون  7  طبق ماده 

ه اصالت يا جعليت سند، براي درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت ب  .نمايد رسيدگي مي ادعا يک جا

موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي  جعليت سند به اگر اصالت يا .دادگاه متبع خواهد بود 

ي جعل مرتبط با دعواي حقوقي هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعا. باشد قابل استفاده مي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي

 « رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد حوزه قضايي مي اطالع رئيس در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به

 توضیحات: 

  قدیم پس از اثبات جعلیت سند دادگاه مکلف بود دادستان  انونبا اینکه در ق( بدون تعیین جاعل)اگر ادعای جعل ساده شود

ولی در حال حاضر با عدم وجود مجوز قانونی نه تنها دادگاه در پرونده  (قدیم انونق 926 ماده)را از وقوع جرم مطلع نماید

 .تواند به ادعای جعل رسیدگی کند بلکه تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد حقوقی نمی

 1  ادهو م. ا. ع. د. ق اصالحی ت 9 ادهاز نظر دکتر شمس با توجه به م ،ی که ادعای جعل سند با تعیین جاعل شوددر صورت 

رسیدگی به جنبة کیفری دعوای جعل مستلزم ثبت شکایت کیفری و ارجاع آ به شعبه حقوقی  93و  92اصالحی و با لحاظ مواد 

 .کند است که به دعوای حقوقی رسیدگی می

  شعبه ی دیگری از همان حوزه قضایی می باشد 7  در بند آخر ماده « دادگاه دیگری»از منظور ،. 
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  یعنی یکی دادگاه حقوقی و دیگری  ،اگر دو دادگاه جداگانه از یک حوزه قضایی باشدگفته شده است،  7  در مورد ماده

ولی قرار  ؛از موارد اناطه حقوقی به کیفری است با توجه به قاعده توقف حکم کیفری بر حقوقی مورد( دعوا جعل)کیفری باشد 

 .باشد دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و منتظر دادگاه کیفری می .شود حی محسوب نمیالبور، قرار اناطه اصطزاناطی م

  الزم در مورد الزم االتباع بودن حکم کیفری در مورد ادعای جعل برای دادگاه حقوقی بایستی گفت رأی در دادگاه حقوقی

در نتیجه قرار منع یا موقوفی تعقیب یا قرار اصالت شدگی به نفع  .االتباع است که به صورت حکم از دادگاه صادر شده باشد

 .تواند مستند دادگاه حقوقی قرار گیرد متهم صادر شده نمی

 ند از موارد اعاده دادرسی توا رأی دادگاه کیفری می ،شده باشد دراگر دو حکم متعارض از دو دادگاه حقوقی و کیفری صا

 (3 1ماده)دعوای حقوقی باشد 

شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا  پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انکار نسبت به آن سند پذيرفته نمي»:قانون هم مقرر میدارد 2  ماده 

جعل يا اظهار ترديد و انکار نسبت به سند شده باشد، درصورتي كه ادعاي .فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد انکار سند، ادعاي جعل شود،

شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت  نمي ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته

 «.باشد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي خواهد شد وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي

 :نکات

  یعنی برای « فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، »منظور از عبارت

 .این سند جعلی است و مورد انکار بنده می باشد: مثال خوانده بگوید

  علت اینکه در صورت ایراد انکار و تردید همزمان با ادعای جعل، دادگاه فقط به ادعای جعل رسیدگی می کند این است که

 .و اصل عدم به نفع استناد کننده از بین می رود. با ادعای جعل ، در واقع طرف وجود چنین سندی را قبول می کند

 

 1:گواهــــی( 4

 «17 تا  3  مواد »

ها یا سایر محسوسات خود است که به صورت اتفاقی با  ها یا شنیده مفهوم اعم اخبار فرد شود مرجع قضاوتی از دیدهگواهی به 

گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار اخبار به  .به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است

 باشد همان شهادت  هی اخبار به حقی برای دیگری و به زیان شخص دیگر میحقی است به نفع دیگری و به ضرر خود ولی گوا

                                                           
 .گرددو نکته ی خاصی در مبحث گواهی مالحظه نمی . داوطلبان عزیز دقت نمایند در بحث مربوط به گواه خواندن متن مواد مربوطه کافی خواهد بود: توجه  9

 27،تبریز،ص 93 ،رییفکعباسزاده،فخرالدین،جزوه آیین دادرسی : رجوع کنید« جرح گواه»برای مطالعه مباحث مربوط به 
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 را شامل می شودولی به معنای اخص گواهی  ،ها در فقه به معنای اعم تمامی ادله بینه. 

 .مورد اختالف است ی کهواسطه از امور ها یا سایر محسوسات مستقیم و بی ها یا شنیده اخبار از دیده :مستقیم                

 

 گواهی

 

ها و  ای و دیگر احساس کرده است بلکه دیده اخبار کسی که امور اختالف را نه دیده و نه شنیده و نه به گونه :غیرمستقیم یا گواهی بر گواه                 

 .کند ها و سایر   محسوسات گواه اصلی را نقل می شنیده

 1:سوگنـــد( 5

 : تعریف( 1-5

 علم و قطع طور به خود اظهار صدق بر( یادکننده سوگند اعتقاد حسب به) مقدسات از یکی گرفتن گواه :فقه در قسم یا سوگند

 باشد علم نفی بر قسم باید که غیر فعل نفی در اال

 بیان التزامات و اظهارات در خود صداقت شاهد را خدا شخصی آن موجب به که است ای اراده سوگند،اعالم :کاتوزیان دکتر نظر

 گیرد می شده

 :انواع سوگند( 2-5

 سوگند قضایی -سوگند عهدی ب -الف: تقسیم میشودسوگند در درجه اول به دو دسته 

رئیس جمهور، وکیل، قاضی، سوگند  :مانند.این دسته از سوگندها تشریفاتی هستند و ارزش قضایی ندارند :سوگند عهدی( 1-2-5

 .خورند سوگند می انونپروانه وکالت یا کاری را بگیرند طبق قخواهند  وزیر زمانی که می

سوگند اثباتی که یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن  :سوگند قضایی( 2-2-5

 ود امری است که اداسوگند قضایی به معنای گواه قرار دادنِ خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وج. سوگند قضایی گویند

سوگند قاطع دعوا یا : شود با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می( قضایی)سوگند اثباتی   .کند ی سوگند ادعّا می کننده

ی  نامه آیین 5ی  سوگند دیگری با الهام از فقه، در ماده. شوند بتَّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری؛ که در ذیل بررسی می

 .دهیم باشد که در پایان توضیح می می «ر نفی علمسوگند ب»ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته و آن 

                                                           
بایست صرف گفتار اشخاص، به نفع  القاعده نمی علیکه  راسوگند یکی از تاسیساتی است که باعث تعجب حقوق دانان نظام های حقوقی اروپایی گشته است چ   

ی  ی دینی سوگند، یعنی ترس از خدای منتقم است، اگر چه نباید جنبه استناد باشد، ولی ترتیب اثر دادن به گفتاری که به قید سوگند باشد، مبتنی بر جنبه او قابل

 .دنیوی آن یعنی بیم از مجازات سوگند دروغ را از یاد برد
   1، پیشین،صعباس حیاتی، علی   
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کند و بنابراین قاطع   سوگند بتَّی، سوگندی است که، به تنهایی ادعّای خواهان را رد یا اثبات می :یا قاطع دعوا بتیسوگند ( الف

 .باشد دعوا می

یا سندی است که بتواند ادعّای خود را ثابت  شود که مدعّی، فاقد هر گونه بینه، گواهِ دارای شرایط و سوگند بتَّی زمانی جاری می

در این صورت به درخواست مدعّی، قرار اتیان سوگند از طرف دادگاه صادر . باشد علیه نیز منکر ادعّای مدعّی می کند و مدعّی

درخواست  .شود تواند سوگند بر نفی استحقاق مدعّی یاد کند و بدین وسیله ادعّای او ساقط می شود که طی آن، منکر می می

شرط درخواست سوگند از سوی مدعّی تا آن جا اساسی است که نبود آن، سوگند را از اثر . تواند شفاهی یا کتبی باشد مدعّی می

ادعا به شخص ادا کننده سوگند باشد یعنی  - ادعا بدون دلیل باشد  -  :عبارتند از« بتی»پس شرایط ادای سوگند . اندازد می

  .تواند موضوع سوگند واقع شود ه میاحراز اموری باشد ک -9 .خودش باید اصیل باشد

 تواند مطرح کند که برای ادعّای خود دلیلی ندارد  ای که توجه به آن بسیار مهم است اینکه درخواست سوگند را کسی می نکته

اهان و خوانده ممکن است بنابراین بسته به مدعّی بودن هر یک از خو.( و ادعّای او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته)

برای مثال ممکن است خواهان، مدعّی دینی باشد که خوانده منکر . کند درخواست سوگند را هر یک از خواهان یا خوانده مطرح 

دهد؛ در همین فرض ممکن است خوانده دین را بپذیرد ولی مدعّی  آن است، در این صورت خواهان درخواست سوگند می

شود تا به موجب آن خواهانِ دعوای  این صورت، به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر میسقوط دین باشد که در 

  9.اصلی، سوگند یاد کند

  سوگند ممکن است بر سبب باشد، یعنی وقوع امری یا عدم آن، مثل معامله یا تعهد که منشاء دعواست؛ و یا ممکن است بر

ی سوگند به  کننده و در درخواست باید تعیین شود که مقصود درخواست...  نتیجه باشد مثل وجود یا عدم دین، ملکیت و

 1.کدامیک از این موارد است

 کنیم علیه نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعّی، سه حالت متصور است که در ذیل هر یک را بررسی می برای مدعّی. 

 پذیرش اتیان سوگند. 1 

علیه، نسبت به ادعّای خود قطع داشته باشد و بر نفی استحقاق مدعّی سوگند یاد نماید، ادعّای مدعّی رد  در صورتی که مدعّی

ی دلیل ادعّای خود را  تواند با ارایه اینکه آیا پس از اتیان سوگند، مدعّی می. نماید شود و دادگاه حکم به بی حقی خواهان می می
                                                           

 225ص ،پیشینزراعت، عباس؛    
 
موضوع دعوا ویا اگر برای مثال . عمومی چه خصوصی باشد، امکان اثبات دعوا با توسل به سوگند ممکن نیست اگر یک طرف دعوا شخص حقوقی چه حقوق  

 .، موضوع سوگند منتفی استراجع به ثبت عالئم تجاری و صنعتی باشد
   1حیاتی، علی عباس؛ پیشین، ص   9
 229زراعت، عباس؛ پیشین، ص   1
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شهور فقهای امّامیه بر این است که درخواست سوگند از سوی مدعّی و اتیان سوگند از سوی مجددا مطرح کند؟ نظر م

ای از  در مقابل عده .شود علیه، نوعی مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نیست و بنابراین این ادعّا از مدعّی پذیرفته نمی مدعّی

از نظر دکتر شمس اقرار البته در هر حال   .ی مجدد را دارد امهسوگند حق اق دانان معتقدند که اصوال مدعّی پس از اتیان حقوق

بعد از صدور حکم نیز اگر اقراری صورت . حتی بعد از ادای سوگند و اثبات شدن و یا رد شدن ادعا تاثیر خود را خواهد داشت

. تجدیدنظرخواهی قرار دهد گرفته شده باشد، در صورت غیرقطعی بودن حکم صادره، محکوم علیه می تواند اقرار را از اسباب

 .ولی در صورت قطعی بودن حکم، بایستی پذیرفت که قرار بعد از صدور حکم تاثیری در حکم صادره نخواهد داشت

 :خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی. 2

که مدعّی با قسم خوردن، ادعّای تواند از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعّی واگذار کند، به این معنا  علیه می مدعّی

ادعّای او  ،کند 9گردد و در صورتی که نکول در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند ادعّای او ثابت می. خود را ثابت کند

 تصور قرار« ساقط شدن ادعّا»قانونگذار برای اینکه با ذکر عبارت . مدنی، ساقط خواهد شد دادرسی قانون آیین 79 مطابق ماده 

کند؛ بنابراین اگر خواهان،  ی جمله اعالم داشته دادگاه به موجب ساقط شدن ادعّا حکم صادر می سقوط دعوا پیش نیاید، در ادامه

تواند ضمن  ی مهم در این زمینه اینکه، در این مورد مدعّی نمی نکته. کند حقی او صادر می سوگند یاد نکند، دادگاه حکم به بی

همان اثر سوگند مدعّی علیه را دارد؛ بنابراین، پس از ادای آن   این سوگند 1.آن را به مدعّی علیه رد کندخودداری از ادای سوگند،

  5.شود هیچ گونه اظهاری که منافی آن باشد پذیرفته نمی

 علیه و آثار آن نکول مدعّی. 3

علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعّی دارد استفاده ننماید؛ و این مطلب  هرگاه مدعّی

علیه  کند که ادای سوگند نماید یا آن را به مدعّی علیه اخطار می را به دادگاه اعالم نماید، در چنین حالتی دادگاه سه بار به به مدعّی

علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد و یا آن را به مدعّی  هرگاه مدعّی. یر این صورت ناکل شناخته خواهد شدرد کند، در غ

. شود علیه بر موضع خود اصرار ورزد ناکل شناخته می امّا اگر مدعّی. شود رد نماید، تکلیف ادعّا، حسب مورد، تعیین می

شود و  مجلس درج می ای که برای ادای سوگند تعیین شده انجام و در صورت سههای وی در همان جل اخطارهای دادگاه و پاسخ)

گانه دادگاه بر موضع خود اصرار  رغم اخطارهای سه هرگاه مدعّی علیه، علی.( باشد برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نمی

                                                           
 79 ص  ،9جشمس، عبداهلل؛ پیشین،  9
 225زراعت، عباس؛ پیشین، ص    
 .خودداری نمودن از ادای سوگند را نکول می گویند  9
 171،پیشین،صمهاجری، علی  1
 71 ص  ،9جشمس، عبداهلل؛ پیشین،  5
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شود، و با  ثابت و به موجب آن حکم صادر می نماید که با سوگند وی ادعّایش کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعّی واگذار می

   .شود خودداری او از ادای سوگند، ادعّای او ساقط می

علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعّی دارد استفاده  در فرض باال در صورتی که مدعّی

ای مثل الل بودن باشد قاضی به وسیله  تی که سکوتش به خاطر عارضهننماید؛ و این مطلب را به دادگاه بیان ندارد در صور

باشد، دادگاه طبق  نماید ولی در صورتی که سکوت وی به خاطر ایذای طرف مقابل می مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می

شود و سپس طبق آن چه در باال  مدنی ابتدا او را از عواقب شرعی، و قانونی کتمان حقیقت متذکر می دادرسی قانون آیین 76 ماده 

دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعّی ادعّایش  گفته شد، سه بار به او اخطار می

را بیان نداشته ولی در هر صورت قاضی، مکلف است قبل از  « عواقب شرعی و قانونی»قانونگذار مراد از . شود ثابت می

   .علیه تذکر دهد گانه این مطلب را به مدعّی سه اخطارهای

کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است نه سوگند یاد کند و نه آن را به مدعّی رد کند امّا عدم صحت ادعّای مدعّی را به 

ا رد آن به در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند ی. طریق دیگری ثابت کند

  9.مدعّی است که نتواند عدم صحت ادعّای او را ثابت کند

  ی اتیان سوگند عدم حضور در جلسه: 

ی دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه  پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه

ی مزبور بدون عذر  آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسهپس از . نماید تعیین وقت نموده و طرفین را دعوت می

کند و با اتیان  علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعّی رد می در صورتی که وی مدعّی. شود موجه حاضر نشود، ناکل شناخته می

اخطار   جلسه را تجدید و به او در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه. گردد سوگند او حکم صادر و اال دعوا ساقط می

ی مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علَّت و ضمانت اجرای آن، صریحا  مجدد کند، زیرا قانوگذار عدم حضور در جلسه

 1.در حکم نکول قرار داده است

                                                           
 75 ص  ،9ج،، همانشمس، عبداهلل   
  23پیشین، ص  ،زراعت، عباس   
 176مهاجری، علی؛ پیشین، ص   9
 77 و  76 ص  ،9جپیشین، ،شمس، عبداهلل  1



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                 ادهل اثبات دعوا                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی مدنی         
 
 

 11 
 

 اقب شرعی سوگند دروغ ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عو:مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند

وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر ، تا پیش از اتیان سوگند، مدعّی حق دارد دعوای خود 

  ی دیگری، جز اتیان سوگند، اثبات کند علیه عدم صحت ادعّای مدعّی را به شیوه را با دالیل دیگر اثبات نماید و یا مدعّی

زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین . ها برای ادای سوگند مهلت دهد توانند درخواست کنند که دادگاه به آن ، طرفین میبنابراین

توان گفت با درخواست مهلت،  در این ارتباط می. کند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد شود؛ دادگاه مهلتی را اعطا می می

زمان  از آن جایی که تعیین وقت اصوالً. ی دادرسی باشد که سوگند باید در جلسه ناپذیر است؛ چرا تجدید وقت رسیدگی اجتناب

تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین  طلبد، در صورتی که مهلتِ طوالنی موجب ضرر طرف شود، دادگاه می زیادی را می

باشد و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی  رسد، مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند می به نظر می. نماید

  .باشد نمی

ی شرعی وجود  ی بینه وی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است چنانچه برای خواهان امکان اقامهدر دعا :سوگند تکمیلی (ب

این سوگند  9.دی یک سوگند ادعّای خود را ثابت کن تواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دوشاهد زن به ضمیمه نداشته باشد، می

هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند صادر نیز مستلزم درخواست مدعّی است و دادگاه باید پس از آن، 

. سوگند تکمیلی همچنان که از نامش برمی آید، برای تکمیل قدرت اثباتی ادله خاصی است که در قانون احصا شده است. نماید

 .پس بدون ادای این نوع سوگند، بینه ارائه شده قدرت اثبات موضوع را نخواهند داشت

 توان بر سوگند تکمیلی روی آورد یا نه؟ ی غیر مالی اعتباری مثالً دعوای تخلیه عین مستأجره میآیا دعاو :پرسش

ولی سایر ادعایی  .تصریح شده پاسخ مثبت است 77  ادهچون در م ،هر گاه ادعای مورد نظر اثبات روابط استیجاری باشد :پاسخ

پس دعاوی  ؛باشد مشمول قواعد عام اولیه می ،قرار بگیرد 77  ادهکه ممکن است در دعوای تخلیه مطرح شود اگر در محدوده م

 .گیرد قرار نمی 77  ادهغیرمالی اعتباری موضوع م

 کند که در  ان سوگند در مرحله نشان نیز ممکن است تفاوتی نمیکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیدر خواست سوگند ت

البته هر گاه در مرحله بدوی ( سوگند اصالً خورده نشده باشد)شد مرحله نخستین درخواست سوگند تکمیلی شده باشد، با

سوگند اداء شده باشد علی القاعده ادای آن در مرحله نشان قسمتی است مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند شرایط کیفیت اداء 

 .بتَّیدر مرحله نشان شکایت شده باشد همانند سوگند ... و 

                                                           
 77 ص  ،9جشمس، عبداهلل؛ پیشین،   
  51ص  ،مهاجری، علی؛ پیشین   
 163، ص ، همانمهاجری، علی  9
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علیه متوفا، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعّی بخواهد که بر بقای حق خود قسم در دعوای  :سوگند استظهاری (ج

تفاوت بارز این قسم با سوگند بتَّی و تکمیلی در . باشند ها سندرسمی است، از این قاعده مستثنا می دعاوی که مستند آن. یاد کند

در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، »: در اين باره مقرر ميدارد 72 ماده .این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعّی نیست

  «شود سوگند خواهان نيز الزم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي

  نه در معنای اخص زیرا چنانچه گفتیم اگر خوانده در زمان در زمان  ،دعوا به معنای ادعاست 72  ادهدر م «دعوا»منظور از

رسد تا سوگندی هم یاد  قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد و نوبت به رسیدگی ماهوی نمی ،اقامه دعوا در قید حیات نباشد

 .شود

  دم .آ.ق72 ارد؛ در حالیکه به موجب ماده قانون مدنی دادگاه در سوگند دادن یا ندادن مدعی، اختیار د  999 بر اساس ماده

 الحق عامبا توجه اصول مسلم حقوقی و این موضوع که . دادگاه مکلف به صدور قرار اتیان سوگند در چنین موضوعاتی است

ناسخ عام سابق است و این موضوع که آیین دادرسی مدنی در مبحث ادله اثبات دعوا عام محسوب می شود، به نظر می رسد در 

البته  .پس دادگاه مکلف است م است، نسخ شده است؛.د.آ.ق 72 م که معارض با ماده .ق999 وق فعلی آن قسمت از ماده حق

م آمده باید قائل به تفکیک .ق 999  ادهمبند اخیر در مورد سند رسمی که در . این موضوع در مورد سند رسمی صدق نمی نماید

 : شده به این نحو که

سوگند ( ث.ق12و  17و    )ده مستند بر سند رسمی باشد که توان اثبات وجود بقای حق را دارد رمهر گاه ادعای بر  - 

 .هاری منتفی استظاست

 سند رسمی بر :مانند .هاری روی آوردظباید به سوگند است ،هر گاه سند رسمی توان اثبات وجود بقای حق را نداشته باشد - 

 .وجود وجه نقد

 :محلیمعاینه محل و تحقیق ( 6

قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند  56 تا  12 مواد 

موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین  .رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید

ل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه قرار معاینه مح. ابالغ شود

با این حال گاهی در . این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. می تواند از آن عدول کند

                                                           
بخواهد که بر بقای تواند از مدعی  در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می»:قانون مدنی 999 ماده   9

حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند  .تواند قسم را به مدعی علیه رد کند در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی. حق خود قسم یاد کند

 «.رسمی است جاری نخواهد بود
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دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای . نه محل صادر شودمورد اختالف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معای

 .صورت می گیرد -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت-این قرار برای به دست آوردن اماره 

 ا شوند و اگرچه موضوع قرار و وقت ب از قرارهای اعدادی محسوب می چنان که گفته شد قرار معاینه محلی و تحقیق محلی

تواند به  دادگاه در صورتی میالبته .شود ولی خود قرار به اصحاب دعوا ابالغ نخواهد شد ابالغ اخطاریه به طرف ابالغ می

 .اثر ندهد که بالاثر بودن آنرا استدالل کند ترتیب اطالعات حاصل از این دو قرار

  توانند اشخاص خاصی را  طرفین می م،.د.آ.ق59  دهامتنها نکته ای که در این بحث مفید به نظر می رسد این است که برابر

نسبت به گواهی چند نفر تراضی کنند ملزمند  ادهماین معرفی کنند که فقط تحقیق از آنها به عمل آید و اگر طرفین دعوا براساس 

 .وجود ندارد جرحکه گواهی آنها را استماع کنند و امکان 

 معاینه محل یا تحقیق محلی دادرسی به معنای اعم محسوب می شود ولی مشمول  نکته دیگر اینکه با اینکه جلسه اجرای قرار

 . قانون قرار نمی گیرند  1 ماده 

 :کارشناسی( 7

 «63 تا  57 »

موضوع را برای  و در واقع تواند ی و تخصصی است میفنهر گاه دادگاه تشخیص دهد موضوع دعوا دارای جنبه  :تعریف(1-7

صادر  «قرار کارشناسی»عنوان  شود و قراری تحت این امر در صورت جلسه منعکس می .احراز آن به کارشناس ارجاع دهد

قابل  مستقالشود و شود و خود قرار به اصحاب دعوا ابالغ نمی بنابراین پاکنویس نمی .از قرارهای اعدادی است کهشود  می

 دباش شکایت نمی

موضوع کارشناسی باید امور موضوعی باشد زیرا . تشخیص امور حکمی را به عهده کارشناس واگذارد تواند نمی دادگاه:نکته

خاصی به کارشناس  فجستجوی عرف قراردادی یا عر می تواند در عین حال ؛جستجو و یافتن امور حکمی با دادگاه است

ادرس انتظار نمی رود که به تمامی عرف های خاص آشنا ؛ ولی از دشود عرف از امور حکمی محسوب میبا اینکه .ارجاع دهد

ف بی اطالع باشد می ربنابراین اگر برای مثال دادرس در تفسیر قراردادی نیاز به دانستن حکم عرف داشته باشد و از ع. باشد

 .تواند برای احراز حکم عرف به کارشناس رجوع نماید

 :انتخاب کارشناس( 2-7

بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صالحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و دادگاه »: 52 طبق ماده 

نظر، نظر  درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختالف. شود قيد قرعه انتخاب مي آنها، به درصورت تعدد

 . گيرد اكثريت مالك عمل قرار
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 «.اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند -ه تبصر 

کارشناس در   در عمل انتخاب بیش از ولی . بر اساس قانون دادگاه میتواند هرچند تعداد کارشناس را خواست انتخاب نمابد

اگرچه در  .نماید کارشناسی دوباره را صادر می و دستور است مواردی است که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعالم نموده

 62  ادهبه داللت م 52 ادهعلیرغم م .از لحاظ نظری منع قانونی ندارد 52  ادهنوبت اول نیز انتخاب هیئت کارشناسان به داللت م

 :تثناء وارد استالقاعده باید کارشناس رسمی دادگستری باشد که براین قاعده دو اس منتخب دادگاه علی ، کارشناسبخش اخیر

 (قانون راجع به کارشناس رسمی 97ماده )کارشناس رسمی نباشد  معین،انتخاب خبره در مواردی که در فن  - 

 .نمایند در صورتی که طرفین دعوا خود کارشناس انتخاب می - 

 :موارد رد کارشناس( 3-7

 ادهرسمی همان موارد رد دادرس در مقانون کارشناسان، موارد رد کارشناس  2 ماده   م و تبصره .د. آ. ق  6 اده به موجب م

 انونق 6  ادهم 7ضمانت اجرایش در بند  ،ولی اگر کارشناس با وجود جهات رد کارشناسی کرده باشد .م آمده است.د.آ. ق  3

همین مجازات در مواردی  .سال یا محدودیت دائم را در نظر گرفته است 9ا ت  کارشناسان آمده است که مجازات محرومیت از 

 .مقرر گردیده است نیز که کارشناس بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع ورزد

آیا  ،کارشناس منتخب خود را که کارشناسی را پذیرفته است تغییر دهد ،آنکه جهت ردی وجود داشته باشد اگر دادگاه بی :پرسش

تواند کارشناس را تغییر دهد و این امر از موارد نقض رأی  دادگاه می -خیرتواند از موارد نقض رأی محسوب شود؟  ین امر میا

   .شود تواند تخلف انتظامی محسوب می ه دادرسی است میشود؛ ولی چون موجب اطال محسوب نمی

چون انتخاب شخص حقوقی به عنوان . خیراب کند؟ تواند شخص حقوقی را به عنوان کارشناس انتخ آیا دادگاه می :پرسش

کارشناس با این مانع روبروست که کارشناس منتخب باید از بین دارندگان پروانه رسمی دادگستری باشد و اشخاص حقوقی 

ارجاع امر احراز جعلی بودن سند مستند دعوا را  که هم  م.د.آ.ق 6   ادهم .گرفتن پروانه را دارا باشند انونیتوانند شرایط ق نمی

  .در مواردی به پلیس بین الملل یا اداره تشخیص هویت پیش بینی نموده است، استثنایی است بر این اصل

 اعتباری نظر کارشناس را در  بی ،اظهار نظر خارج از نوبت در صورتی که پیش از اخطار به کارشناس بعدی تسلیم دادگاه شود

 (67  ادهم)شود  تواند موجب مسئولیت مدنی کارشناس هم می دارد و تنها تخلف انتظامی محسوب گشته که البته میپی ن

پرداخت هزینه  ،اجرای قراری را راساً الزم بداند ،برای رسیدگی به دعوا و صدور حکم هدادگا گاههر :دستمزد کارشناس( 4-7

اگر خواهان هزینه را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون اجرای آن قرار  .است اجرای قرار برعهده خواهان آن مرحله از دادرسی

                                                           
 25 ،ص 9شمس، عبداهلل، پیشین،ج  
 27 ، ص9شمس،عبداهلل،همان،ج   
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ولی این . تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف می شود در مرحلهو  «ابطالل دادخواست»قرار  ، در مرحله بدویرأی صادر کند

 .امر مانع اجرای حکم مرحله نخستین نیست

  دستور  ،دادگاه پس از انجام کارشناسی و گذشتن مدت اعتراض ،شود تودیع میهزینه کارشناسی در صندوق دادگستری

 .نماید کارشناس صادر میه پرداخت دستمزد سپرده شده را ب

 اگر بعد از گذشتن موعد پرداخت دستمزد، دستمزد تودیع نشود قبل از صدور قرار ابطالل دادخواست دستمزد تودیع شود، 

داری خواهد کرد و به قرار کارشناسی ترتیب اثر خواهد داد با این اوصاف مدت ددادخواست خودادگاه از صدور قرار ابطالل 

  .هفته است  پرداخت دستمزد کارشناس در عمل بیشتر از 

واخواهی همانند مرحله کارشناس در برخی براین اعتقادند که پرداخت دستمزد  :دستمزد مرحله واخواهی( 1-4-7

واخوانده موقعیت خود را به عنوان  در مرحله واخواهی ولی از نظر دکتر شمس  .ضمانت اجراستخواهی و با همان تجدیدنظر

و در مرحله واخواهی نیز اصل بر برائت است و بار اثبات دعوا بر دوش واخوانده است  .کند خواهان دعوای نخستین حفظ می

ده خواهان دعوای گری را الزم ببیند سپردن دستمزد بر عهدر مرحله واخواهی قرار کارشناسی یا اصوالً هر قرار دی اگرنتیجتاً 

 .پس اگر واخوانده دستمزد کارشناسی را پرداخت نکند قرار ابطالل دادخواست مرحله بدوی صادر خواهد شد. باشد نخستین می

ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف  »:قانون 53 برابر با ماده ی  :پرداخت دستمزد کارشناس دوم( 2-4-7

باشد ودادگاه  نظر دادگاه هرگاه قرار كارشناسي به .شود داليل وي خارج مي مدت يک هفته از تاريخ ابالغ آنرا پرداخت نکند، كارشناسي از عداد

عهده  خواهان و درمرحله تجديدنظر به رمرحله بدوي به عهدهكارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي د انجام نيز نتواند بدون

صادرنمايد، دادخواست  كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حکم تجديدنظر خواه است، درصورتي

 «.خواهد بودحکم بدوي ن گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي مي ابطال

باید دقت شود که بر اساس یک قاعده کلی اگر دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام قرار یا اقدامی را داشته باشد که مستلزم 

پرداخت هزینه ای باشد، هزینه اجرای آن قرار یا اقدام در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر خواهی بر عهده 

هرگاه مشارالیهم هزینه های یاد شده را تادیه ننمایند و دادگاه نتواند بدون انجام آن عمل یا قرار صادر . باشد تجدیدظر خواه می

و در مرحله تجدیدنظر خواهی، تجدیدنظر خواهی . را صادر می نماید« قرار ابطال دادخواست»رای نماید، در مرحله بدوی 

ناقص بودن یا اعتراض به نظر همچنین باید دقت کرد که .ه بدوی نیستمتوقف میشود؛ ولی این امر مانع اجرای حکم مرحل

 .پرداخت شود در هر حال باشد و باید دستمزد کارشناس کارشناس مانع از پرداخت دستمزد کارشناس می

                                                           
 221زراعت،عباس،پیشین، ص   
 751مهاجری،علی،پیشین،ص   
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بعد از اظهار نظر كارشناس هرگاه . كند الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي دادگاه حق »: 61 به استناد ماده 

 «.دهد طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به حق معلوم گردد كه

 ،از سوی طرفین پرداخت نشود ،اگر مبلغ مازادی که به کارشناس باید پرداخت شوددر مورد این ماده نیز باید دقت نمود که 

 دهد صدور درخواستی به دایره اجرا دستور پرداخت مبلغ مازاد را به دایره اجرا میدادگاه با 

اگر درخواست کننده همان معترض باشد پرداخت دستمزد کارشناس . کنند زمانی که طرفین به نظر کارشناس اول اعتراض می

این زمانی است که دادگاه هم نظر  ،دشو دوم بر عهده همان درخواست کننده و اگر پرداخت نکند از اعداد دالیل خارج می

 .کارشناس اول را قبول ندارد

 (:خوانده باشد)اگر معترض طرف مقابل 

 .کند و باز برعهده درخواست کننده است دادگاه آن را رد می ،اگر دالیل کارشناسی برخالف مسلمات باشد - 

ود که یکی از طرفین آنرا درخواست ش اگر نظر کارشناسی برخالف مسلمات نباشد، به اعتراض در صورتی رسیدگی می - 

اگر طرفی که اعتراض میکند و به اعتراض او رسیدگی می شود و کارشناس جدیدی تعیین می شود، . کرده باشند

 .دستمزد کارشناس دوم را پرداخت نکند، نظر کارشناس اول پابرجا خواهد بود

کند  کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میپس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب  :رسیدگی کارشناس( 5-7

 کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به. کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید که ظرف مهلت تعیین شده در قرار

صورت باید قبل از  در اینموجه شناخته شود،   که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه باشد، مگر این او ارجاع شده می 

معذور بودن دادرس   موارد معذور بودن کارشناس همان موارد. دادگاه اعالم دارد کارشناسی مراتب را به طور کتبی به مباشرت به

که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت  کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین .است

درهرحال  .کند کارشناس و طرفین اعالم می تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به صورت به دراین .نباشدمیسر 

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس .موجه باشد اظهار نظر کارشناس باید صریح و

آن ترتیب  دادگاه واصل شود، دادگاه به  دیگر نظر کارشناس به  انتخاب یا اخطار به کارشناس چنانچه قبل از. شود دیگری تعیین می

کارشناسی باید نظر خود را بصورت مستدل، صریح، گویا  .دارد دار اعالم می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صالحیت اثر می

واند در امور موضوعی اظهار نظر نماید و حق اظهار نظر نسبت ت و با ذکر رابطه علی و معلولی به طور کامل شرح دهد و تنها می

 .به جنبه کلی را که وظیفه دادرس است ندارد به استثناء عرف قراردادی یا عرف خاص
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مراجعه کنند و با  دفتر دادگاه از تاریخ ابالغ به هفته ظرف یکتوانند  طرفین ابالغ خواهد شد، طرفین می وصول نظر کارشناس به 

پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده . یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً

 .نماید مالحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می را

که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد  درصورتیابتدا باید گفت که اگر  :اعتراض به نظر کارشناسی( 6-7

از طرفی دیگر بعد . در اینجا نیازی به اعتراض طرفین نیست .داد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد

از وصول نظر کارشناس نیز طرفین در صورتی که نسبت به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند می توانند آن را تا یک هفته بعد 

یا فرم چاپی مخصوص مستلزم تقدیم دادخواست . این اعتراض شکل خاصی ندارد. از ابالغ وصول نظر کارشناس مطرح نمایند

در صورتی که . به اعتراض در خود دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا رسیدگی میشود. هزینه دادرسی را هم نمی طلبد. نیست

اگر ( نفره 9هیات .) دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد موضوع را به کارشناس دیگری برای اعمال نظر مجدد ارجاع می دهد

دهد و اگر نظر کارشناس نسبت به قسمتی  به نظر کارشناس ترتیب اثر نمیدادگاه  ،با اوضاع و احوال باشدنظر کارشناس مخالف 

و نسبت به قسمتی که صحیحاً رسیدگی شده و اعمال نظر  تفکیک کرد راتوان آن  می ،مخالف و نسبت به قسمتی موافق باشد

 .ی نمودشده، معتبر تلقی کرد و نسبت به قسمت دیگر کان لم یکن تلق

اگر يکي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در »:قانون  66 به استناد ماده 

عدم حضور كارشناس يا . نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند مالك عمل خواهد بودنمايد،  جلسه يا امضا امتناع

 «امضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد امتناعش از اظهار نظر يا

با حذف . گانه تقسیم بندی می شدند 9این ماده در موردی کاربرد داشت که کارشناسان بر اساس تخصص و تجربه به درجات 

فقط بنا به گفته استاد شمس، . ماده باقی نخواهد مانددرجه بندی کارشناسان رسمی دادگستری، موردی برای اعمال بند اخیر این 

این ماده در موردی امکان پذیر است که کارشناس رسمی همراه با خبره محلی اقدام به صدور نظر کارشناسی نمایند که در این 

 .مورد می توان گفت اعمال نظر کارشناس رسمی معتبرتر از خبره محلی خواهد بود

هر گاه کارشناس با سوء نیت امری خالف واقع را ذکر نماید یا بالعکس با وجود احراز که  ،کارشناسان نقانو 97به استناد ماده 

محکوم  مجازات اسالمی ته خواهد شد و به مجازات آن در قانونجاعل در اسناد دولتی شناخ ،آن را در گزارش خود نیاورد

کارشناس به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم  ،م داشته باشداگر گزارشات خالف واقع در رأی دادگاه تأثیر مستقی .شود می

 .باشد حکم مذکور در مورد خبرگان محلی نیز الزم الرعایه می .خواهد شد
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 :سازش، پایان دادرسی  و انشا رای( فصل چهاردهم

 :سازش( 1

 «891تا  871»

در انگلستان . یکی از اساسی ترین و سریعترین راه ها برای حل اختالف بین طرفین صلح و سازش بین آنان است :تعریف(1-1

مرسوم است که وکالی متداعیین قبل از طرح دعوا در دادگستری، اقدام به برپایی جلساتی برای رسیدن به توافقی نسبت به حل 

در حقوق ایران نیز هریک از اصحاب دعوا می توانند با طرف دیگر برای صلح و سازش در دعوا .اختالف بین طرفین می نمایند

فرقی نمی کند که درخواست کننده خواهان باشد یا خوانده و باز . ا به صلح و سازش به خاتمه برسانندبه توافق برسد و دعوا ر

 ....فرقی نمی کند که دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر یا فرجام یا اعاده دادرسی و یا 

 :نحوه درخواست سازش( 2-1

هر ادعايي از دادگاه نخستين بطوركتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش تواند در مورد  هركس مي»:قانون مقرر میدارد 811ماده 

اساسی  انونق 819تواند توسط هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی به داللت اصل  درخواست سازش می «دعوت كند

 .مطرح شود هم عمومی قوقتوسط اشخاص حقوقی موضوع ح

ای ارجاع شود  چون پیش از اقامة دعوای اصلی بوده و باید توسط مقام ارجاع کننده به شعبه ؛درخواست سازش باید کتبی باشد

در دو نسخه  817درخواست به داللت  .های دفتر کل ثبت شود بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست

 .بر هزینه دعاوی غیرمالی استهزینه دادرسی سازش برا .ای از آن به طرف ابالغ شود تنظیم شود تا نسخه

در صورتی که درخواست سازش از دفترخانه اسناد رسمی . سازش همچنین می تواند در دفترخانه اسناد رسمی نیز واقع شود

ولی سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع . انجام گردد، اجرای آن نیز مانند اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود

 .شته می شونداجرا گذا

 :مرجع صالح برای سازش(3-1

 ادهالبته به داللت م. استمحل دادگاه را مشخص نکرده  قانون گذارولی  .درخواست سازش در صالحیت دادگاه نخستین است 

ولی در هر حال صدور قرار رد درخواست یا حتی قرار عدم  ؛توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست می 817

یعنی اینکه از هر دادگاه نخستین . منتفی است 811 ادهت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطالق مصالحی

پس از رسیدن درخواست دادگاه وقت رسیدگی را تعیین طرفین  .گرچه صالحیت نداشته باشداتوان درخواست سازش نمود  می

ماده .)همان است که برای دادخواست مقرر است تشریفات ابالغ.نماید عوت میرا به ترتیبی که برای احراز خوانده مقرر است د
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عدم قید، عدم رعایت شود و ضمانت اجرای  ولی حتماً باید در ابالغ قید شود که مخاطب برای سازش دعوت می (817

 .تشریفات ابالغ است که موجب بی اعتباری جلسه ای می شود که برای سازش تشکیل شده است

 :سازش پس از اقامه دعوا(4-1

این سازش ممکن است در هر مرحله از  .سازش نمایند و در جلسه دادرسی نیز ممکن است طرفین در دادگاهپس از اقامه دعوا  

چون با  ؛البته سازش تا قبل از ختم دادرسی و صدور رأی قاطع امکان پذیر است .مراحل دادرسی و در هر مقطعی انجام شود

این کار را  سازش نمایند باید در دفتر اسناد رسمیاگر بخواهند طرفین صالحیت و اشتغال دادگاه پایان میپذیرد؛ و ، صدور رأی

 .انجام شودسازش نزد مأمور اجرا  و یا پرونده اجرایی تشکیل شده باشد .انجام دهند

 :سازش در فرجام خواهی(5-1

مطرح شود و  دیوان عالی کشور هر گاه نسبت به رأیی که در دعوایی صادر شده فرجام خواهی شود و متعاقب آن پرونده در  

پرونده را برای  دیوان عالی کشور،  ،به تقاضای طرفین م،.د.آ.ق494 ادهبا توجه به مالک م .سپس درخواست سازش انجام شود

 .فرستدمی کننده رأی فرجام خواسته تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادر 

گیرد که در دادگاه مطرح است ولی این امر مانع از آن نیست که طرفین  درخواست سازش معموالً نسبت به دعوایی انجام می

 .نسبت به دعاوی دیگر خود نیز سازش کنند

 :انجام سازش( 6-1

درصورت عدم . نماید سازش و سعی در انجام آن می ف بهبعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلی

هرگاه یکی از طرفین یا هر دو . رساند امضا طرفین می مجلس نوشته به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت موفقیت به

نامه، طرف حاضر  دعوتهرگاه بعد از ابالغ  (811ماده ).کند مجلس قید می مراتب را در صورت  طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه

کننده سازش  درخواست قید کرده و به مجلس طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت نشد یا به

درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند بعد از تشکیل جلسه سازش،  .نماید برای اقدام قانونی اعالم می

دادگاه بعد از سازش طرفین، بر اساس صورت مذاکرات و نتایجی که به دست  .راهنمایی خواهد کرد ی طرح دعوارا براآنان 

عمل می نماید و هیچ قضاوتی را « عاقد»دادگاه حین سازش طرفین در مقام . آمده است، اقدام به تنظیم گزارش اصالحی میکند

شود از اعتبار امر قضاوت شده قرار محسوب نمی شود و حتی گفته می  گزارش اصالحی تنظیم شده نیز حکم یا. انجام نمی دهد

بلکه سند رسمی است که مانند سایر اسناد رسمی میتواند موضوع دعوای جعل قرار بگیرد و حتی با استناد به  8.برخوردار نیست

د سازشی که طرفین انجام میدهد در خو. قانون اجرای مفاد اسناد رسمی، میتوان نسبت به مدلول آن اجراییه صادر نمود 8ماده 
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و طرفین باید تمامی شرایط اساسی معامالت اعم از قصد و رضا، معلوم و معین بودن  8.واقع عقد صلح موضوع قانون مدنی است

 . موضوع سازش، جهات مشروع و قدرت بر تسلیم موضوع سازش را داشته باشند

 ه شخص اقرار کمگر آن ؛فاقد اثر استدر صورت عدم تحقق نهایی سازش، سازش انجام شده مذاکرات هایی که در  گذشت

برای مثال اگر در مذاکرات سازش یکی . زیرا اقرار قاطع دعوا هیچگاه اعتبار خود را از دست نخواهد داد .انجام داده باشد یقاطع

. دعای مالکیت بر آن مال را داشته باشداز طرفین از طرف دیگر انقال مالی را بخواهد و سازش متحقق نشود دیگر نمی تواند ا

  .در حقیقت عقالنی نیست که کسی درخواست تحصیل حاصل را بکند. حتی اگر اماره های قانونی موافق ادعای وی باشند

قبل از اجرا هم  و رای به مرحله اجرا فرستاد شود، . ه باشدکردحکم قطعی صادر  دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شده و اگر

 .سازش در شورای حل اختالف هم ممکن است .کند سازش نمود در این صورت مأمور اجرا سازش را صادر می توان می

 :آثار گزارش اصالحی(7-1

گزارش اصالحی ورقه ای است که دادگاه پس از حصول سازش، تمامی گذشت ها و تعهداتی که از سازش برای طرفین ایجاد 

تثبیت قرارداد است رأی شمرده گزارش اصالحی . صورت مجلس سازش استو در واقع . شده را بر روی آن می نویسد

قابل تجدیدنظر خواهی و سایر از اعتبار امر قضاوت شده نیست  .شود ابالغ می لیشود و شود به شکل دادنامه تنظیم نمی نمی

مدلول آن بدون نیاز به حکم و  تواند موضوع دعوای جعل قرار گیرد مانند هر سند دیگری می .باشد ق شکایت از آراء هم نمیطر

طرف مقابل می تواند به مفاد سازش که سند رسمی است و اگر موضوع دعوا دوباره اقامه شود  .دادگاه قابلیت اجرایی را دارد

در این صورت دادگاه به خاطر سازشی که بین طرفین صورت گرفته حکم بر . استناد نموده و دعوا را به نفع خود به پایان برساند

 1.بیحقی خواهان صادر خواهد کرد که این حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است

 :هزینه دادرسی سازش(8-1

درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد قانون  891به استناد تبصره ماده

 .بررسی قرار خواهد گرفت
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 :نیابت قضایی( 2

 (94 تا  92 وادم)

توان رسیدگی را  هر مرجع قضایی از لحاظ صالحیت محدود به یک حوزۀ مشخصی است ولی همیشه نمی :تعریف( 1-2

چه گاهی دعوا در صالحیت یک حوزه قضایی است ولی دالئل و رسیدگی به آن در . محدود به همان حوزه قضایی ساخت

باشد، نیابت قضایی برای رفع مشکل فوق طرح  از مرزهای کشور میحوزۀ دادگاه دیگری باید به عمل آید و یا اساساً در خارج 

در هر موردی که رسیدگی به دالیلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیة محلی و یا هر »گردد و بدین معنی که  می

دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به  بایست خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت اقدام دیگری که می

دهد تا حسب مورد اقدام الزم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده  دار محل، نیابت می دادگاه صالحیت

 .(قانون آئین دادرسی مدنی 92 ماده ) .«اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. ارسال نماید

 :از لحاظ  انواع نیابت قضایی( 2-2

 اجبارینیابت قضایی  - نیابت قضایی اختیاری  -8: نیابت قضایی به دو دسته کلی

مثالً دادگاه شهرستان قرار معاینه  .در صورتی که دادگاه مأمور نیابت قضایی دادگاه نیابت دهنده باشد نیابت امری است اختیاری

در این صورت دادگاه  .قرار باید اجرا شود ،حوزه دادگاه بخش که جزء همان شهرستان است نماید و باید در محل را صادر می

اگر محل اجرای قرار خارج از  ،لکن .یا به دادگاه بخش نیابت قضایی دهدشخصا و راساً قرار را انجام دهد، تواند  شهرستان می

توجه به اینکه وظیفه هر دادرسی محدود به حوزه  حوزه قضایی دادگاهی است که دعوا در آن مطرح است در این صورت با

 . باشد اعطای نیابت قضایی الزامی است قضایی او می

 :نیابت قضایی از لحاظ محل اجرای نیابت به دو دسته تقسیم می شود :نیابت داخلی و نیابت بین المللی( 3-2

البته به . انجام اقدامی را به یکدیگر نیابت بدهندهای داخل کشور بخواهند وقتی است که دادگاه  :نیابت قضایی داخلی( الف

تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و  قاضی می. مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشدشرطی که 

ة دادگاه نایب را تواند شعب دادگاه نیابت دهنده نمی .شود تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجراء کند و اال تخلف شمرده می

ایی، به عهده رئیس چون توزیع کارها در هر حوزۀ قض( حتی اگر از حیث درجه باالتر از دادگاه نایب باشد. )مشخص کند

 .مستقیم همان حوزه است

 تر از دادگاه نیابت دهنده باشد دادگاه نایب باید یا هم درجه یا پایین. 
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 حتی در امور رسیدگی به دالیل .عمومی را بپذیردتواند نیابت دادگاه  دادگاه اختصاصی نمی. 

 بینی شده باشد تواند نیابت مرجع اختصاصی را قبول کند که در قانون خاص آن مرجع پیش مرجع عمومی در صورتی می .

 8.ابت دهندتوانند به یکدیگر نی یعنی اصل بر این است که دادگاه عمومی و اختصاصی هیچ کدام نمی(ا . ع. د. ق 88مانند ماده )

 بنابراین ارزیابی تحقیقات و اختیاراتی که . تواند نیابت دهد تواند اختیارات قضایی خود را جزئاً نمی دادگاه نیابت دهنده نمی

  .دادگاه نایب انجام داده در حدود مقررات در صالحیت دادگاه نیابت دهنده است

 : شود میمقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی هم. 

 :(خارجی)الملی  نیابت قضایی بین (ب

این نوع . تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد ،المللی نیابت قضایی بین  

دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور . نیابت غالباً با مشکالت قانونی و یا عملی مواجه است

دهد در  اتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام میتحقیق.وجود داشته باشد« معاملة متقابل»یا « تعاون قضایی»قرارداد 

 .صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی کننده باشد قابل استناد خواهد بود

های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به  توانند به شرط معاملة متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه های ایران می دادگاه»  

 .این تحقیقات نباید با موازین اسالم و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه، مخالف باشد. «شود قبول کنند داده می ها آن

 :صدور رای و انشاءِ آن( 3

نماید در غیر  پس از اعالم ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعالم می

رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید  91 برابر با ماده ( 98 ماده).کند حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعالم رأی میصورت  این

در .  در حین صدور رای . 8کند  دادرس در دو صورت رای را امضاءِ می.امضای دادرس یا دادرسان برسد نوشته شده و به

 صورت پاکنویس شدن

 :در مراحل مختلف دادرسی بر اعتبار رای صادره بررسی تاثیر تغییر دادرس( 1-3

تغییر دادرس در . وجود شرایطی تاثیراتی داشته باشدتغییر دادرسی می تواند بر ماهیت و اعتبار رای صادره و یا شرف صدور با 

ر حین تغییر دادرسی د. تغییر دادرسی قبل از شروع دادرسی ب. الف. یک دادرسی در حالتهای مختلفی قابل تصور است

تغییر دادرس بعد از صدور رای و قبل از پاکنویس شدن . د. تغییر دادرسی در زمانی که پرونده معد صدور رای است. رسیدگی ج

 آن
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 فوت یا حجر یا انفصال دادرس - تغییر شعبه دادرس -8: علت عمده میتواند داشته باشد  تغییر دادرسی نیز 

 تغییر سمت.8   

 در هردو صورت دادرس جدید رسیدگی و صدور رای میکند                  قبل از شروع دادرسی          

 ...فوت حجر یا .    

 تغییر سمت.8                            

 در هردو صورت دادرس جدید رسیدگی و صدور رای میکند    در حین رسیدگی

 ...حجر یافوت، .                             

 

چه در حین رسیدگی یا چه پرونده معد صدور رای اتفاق افتد، دادرس جدید حق تکرار جلسات گذشته تغییر دادرس  :نکته مهم

یعنی اگر جلسه اول دادرسی سپری شده باشد و دادرس به هر دلیلی . را ندارد و این مهم در جلسة اول دادرسی محل بحث است

گی را ادامه داده با حق عدول از تصمیمات دادرس سابق و تشکیل جلسات بیشتر می تواند بر تغییر کند، دادرس جدید رسید

ولی دادرس در هیچ حالتی در مثال یاد شده حق . اساس قاعده استقالل قضات در تصمیم گیری، نسبت به انشای رای اقدام نماید

به ناحق دوباره به او ( 14برای مثال ایرادات ماده )خواندهزیرا یا تجدید آن مواعد اعمال حقوق . تجدید جلسه دادرسی را ندارد

 .پس داده می شود

 .دادرس سابق چون همچنان سمت قضایی خود را حفظ کرده، رای را صادر و امضا خواهد نمود: تغییر سمت

 :پرونده معد صدو رای

    

دفاعیات طرفین و با لحاظ مدارک قبلی و دادرس جدید باید با تشکیل جلسات دادرسی و استماع  ...:فوت حجر یا  

کند که احتمال دارد آن رای نباشد که دادرس سابق  تشخیصات دادرس قبلی و با حق عدول از آنها اقدام به صدور رای می

 .خواسته آن را صادر کند می

 

 ..همان دادرس سابق رای پاکنویس شده را امضا میکند: تغییر سمت دادرس.1   

 د از صدور تغییر دادرس بع

 رای و قبل از پاکنویس

 .دادرس جدید بدون حق دخالت در رای صادره، فقط آنرا امضا میکند...: فوت، حجر یا .2   

 چون . این ماده منصرف از قرارهای اعدادی و مقدماتی می باشد. گفته شد رای دادگاه بعد از صدور پاکنویس و ابالغ می شود

 .قرارهای اعدادی و مقدماتی پاکنویس و ابالغ نمی شوندبر اساس اصولی که می دانیم، 
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 :طرق شکایت از آرا
 طرح مبحث: 

در واقع شکایت از رای زمانی اتفاق . نهادی است که تقریباً در تمامی نظام های حقوقی دنیا مشاهده می شود« شکایت از رای»

دادخواست و خواسته تقدیمی اقدام به تصمیم ماهوی نموده و  می افتد که دادگاه بدوی شروع به رسیدگی نموده و نسبت به

قرارها همواره . می شود« قرار»صادر می نماید و یا اینکه با وجود یکی از ایرادات شکلی نحوه اقامه دعوا منجر به صدور « حکم»

حکم بر )احکام گاه بر علیه خواهان  بر علیه خواهان پرونده هستند و بنابراین تنها خواهان از قرارها صادره شکایت می کند؛ ولی

شکایت از رای نهادی است که در آن مرجعی . و گاه بر علیه هر دوی آنهاست( حکم بر محکومیت)گاه بر علیه خوانده( بی حقی

. مافوق تر و در مواردی همان مرجع صادر کننده اقدام به رسیدگی مجدد در مورد امور موضوعی و حکمی مساله می نماید

 طرق غیر معمول( طرق معمول ب( الف: انان ایران طرق شکایت از آرا را به دو دسته کلی تقسیم بندی نموده اندحقوق د

واخواهی و تجدیدنظر از طرق معمول و فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از طرق غیر معمول شکایت از آرا 

 .محسوب می شوند

 انواع طرق شکایت از آرا: 

 :دسته تقسیم می شوند 5ز آرا در آیین دادرسی مدنی به طرق شکایت ا

 اعتراض ثالث.5اعاده دادرسی.4فرجام خواهی..3تجدیدنظرخواهی.2واخواهی.1

( . تجدیدنظر،فرجام،اعتراض ثالت)برخی از این طرق شکایت هم نسبت به احکام و هم نسبت به قرارها قابل طرح می باشند 

 (.اخواهی،اعاده دادرسیو)ولی برخی دیگر مخصوص احکام است

و حال به بحث تفصیلی در مورد هر کدام . ماهیت هر یک از این طرق شکایت ها را قبالً به اختصار با یکدیگر مطالعه نمودیم

 .خواهیم پرداخت

 

 

جهت مورد بررسی  2معموال از طرق شکایت از آرا .قبل از ورود به بررسی هر کدام از آرا باید به چند واژه کلیدی اشاره نماییم

 :قرار می گیرد

 عدولی. اصالحی ب. الف:از جهت مرحله رسیدگی. 1

 اثر انتقالی.اثر تعلیقی ب.الف: از جهت آثار شکایت 2

اصطالح چند  
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 رایی که از آن )هرگاه در اثر شکایت از حکم صادره، خود دادگاه صادر کننده رای معترض عنه :طریق اصالحی و عدولی

و هر گاه در پی . است« عدولی»به اعتراض و شکایت رسیدگی مجدد کند، گفته می شود این طریق شکایت ( شکایت شده است

 .است« اصالحی»شکایت و اعتراض از رای، مرجع باالتری به اعتراض رسیدگی کند؛ می گوییم این طریق شکایت 

  (اعتراض ثالث طاریبه استثنای )واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث :طُرُق شکایت عدولی 

 تجدیدنظر، فرجام خواهی :طُرُق شکایت اصالحی 

 جهت مورد  2طریق شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی دارای آثاری هستند که این آثار از  5تمامی  :آثار شکایت

 :بررسی قرار میگیرند

 اثر تعلیقی و اصالحی: 

این است که با تقدیم دادخواست شکایت از حکم، اجرای حکم اگر شروع شده باشد منظور از اثر تعلیقی  :اثر تعلیقی (1-2-2

 .متوقف می گردد و اگر شروع نشده باشد تا زمان رسیدگی به شکایت و اتخاذ تصمیم به تاخیر می افتد

به عبارتی، بعد از اینکه محکوم علیه مرحله بدوی . دارای اثر تعلیقی هستند «واخواهی، تجدیدنظر»گانه شکایت از آرا 5از طرق 

و اگر عملیات . دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر را به طریقه صحیح تقدیم نمود، دادگاه حق صدور اجراییه را نخواهد داشت

عملیات اجرایی تا مشخص شدن نتیجه  اجرایی به هر دلیل شروع شده باشد، به دستور دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ادامه

 .واخواهی یا تجدیدنظر خواهی متوقف می شود

نکته مهمی که باید دقت داشت این است منظور از اثر تعلیقی این است که طرح شکایت به صورت اتوماتیک وار موجب تعلیق 

خیلی از . اه صادر کننده حکم وجود ندارداجرای حکم خواهد شد و بالواقع برای تعلیق، نیازی به اخذ تامین و یا دستور دادگ

. یکی می پندارند« اثر تعلیقی»را با « دستور توقیف عملیات اجرایی» داوطلبین و به جرات میتوان گفت که اساتید و حقوق دانان، 

ان به این مساله در حالی که به راستی بین این دو تاسیس تفاوت های فراوانی وجود دارد، کما اینکه استاد شمس هم در تالیفاتش

در واقع در طرق دیگر شکایت از آرا مانند فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، در برخی از موارد . اشاراتی نموده اند

. به دادگاه این اجازه را داده است که با وجود شرایطی با اخذ تامین مناسب از محکوم علیه دستور توقف عملیات اجرایی را بدهد

 (قانون در مورد اعاده دادرسی 434قانون در مورد اعتراض ثالث و ماده  424قانون در مورد فرجام خواهی، ماده  368ماده )

مالحظه می گردد، در توقف عملیات اجرایی در اغلب موارد نیاز به اخذ تامین مناسب از سوی دادگاه بدوی صادر کننده حکم 

 ر دستور توقف عملیات اجرا اختیار دارد و تکلیفی برای او پیش بینی نشده استمی باشد و در بیشتر موارد هم، دادگاه در صدو

منظور از اثر انتقالی این است که پرونده با تمام امور موضوعی و حکمی، از مرحله پیشین به مرحله جدید  :اثر انتقالی(2-2-2

رسیدگی کند و هم به امور حکمی، میگوییم آن اگر دادگاه در هر یک از طرق شکایت، هم به امور موضوعی . انتقال می یابد
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طریق شکایت دارای اثر انتقالی است؛ ولی هرگاه دادگاه در رسیدگی فقط به امور حکمی رسیدگی کند، می گوییم دارای اثرا 

 .انتقالی نیست

می گفته می شود که بالواقع اگر دادگاه در اعمال هر یک از طرق شکایت هم به امور موضوعی رسیدگی کند و هم به امور حک

از . است« شکلی»است ولی اگر دادگاه فقط به امور حکمی رسیدگی کند، می گوییم رسیدگی دادگاه « ماهوی»رسیدگی دادگاه 

بند  4اعاده دادرسی در محدوده . طرق شکایت از آرا، واخواهی، تجدیدنظر خواهی و اعتراض ثالث تماماً دارای اثر انتقالی هستند

به همین دلیل است که گفته می شود . و فرجام خواهی دارای اثرا انتقالی نیست. قانون دارای اثر انتقالی است 428ه اشاره شده ماد

یعنی اینکه . و دیوان عالی کشور، شأن رسیدگی ماهیتی ندارد. شکلی است( فرجام خواهی)که رسیدگی در دیوان عالی کشور

یعنی عنایتی به احراز امور موضوعی و اثبات آن توسط طرفین . موضوعی ندارددیوان عالی کشور در رسیدگی خود کاری با امور 

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور .)و در واقع اساساً چنین فرصتی هم غالباً به طرفین داده نمی شود. دعوا ندارد

 .(اصحاب دعوا صورت می پذیرد

طرق »سی مدنی، از طرق شکایت آرا به واخواهی و تجدیدنظر خواهی نکته آخر اینکه، بر اساس تقسیم بندی اساتید آیین دادر

شکایت از آرا نامیده «طرق فوق العاده »و به فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث . گفته می شود« عادی شکایت از آرا

 .می شوند

 

 
 

 اعتراض اثلث اعاده داردسی فرجام خواهی تجدیدنظر واخواهی 
  اثر انتقالی

 
 

 
×  

 
 

 

  اثر تعلیقی

 
 

 
× × × 

 

 

 

. 
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 :واخواهی )پانزدهمفصل 

 (قانون 306تا  305مواد )

 .را بشناسیم« احکام غیابی»بنابراین الزمه شناختن واخواهی این است که ابتدا . است« غیابی»واخواهی مخصوص احکام 

  :تعریف( 1

این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط . استواخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض 

واخواهی در . اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. فرهنگستان برگزیده شده است

 ..کند شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می اصطالح به شکایتی اطالق می

واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده 

 .گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إال استوار کند حکم برمی

 :حکم حضوری و غیابی(2

ر علیه خوانده یا خواندگان باشد و خواندگان در هیچ یک از باشد و جزئاً یا کالً ب« حکم»کند، اگر  رایی که دادگاه صادر می

جلسات دادرسی شرکت نکند، یا الیحه یا وکیل نفرستد و اخطار دعوت به جلسه دادرسی هم  ابالغ واقعی نشده باشد، نتیجتاً 

 :بی محسوب شودبنابراین رایی که از دادگاه صادر می شود با وجود این شرایط می تواند غیا. حکم صادره غیابی است

 .(راجع به ماهیت دعوا و قاطع دعوا باشد.)حکم باشد.1

 .جزئاً یا کالً بر علیه خوانده باشد.2

 .خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی که منجر به صدور بر علیه وی شده است، شرکت نکند، الیحه نفرستد، وکیل نفرستد.3

 .نشده باشداخطاریه ی دعوت به جلسه دادرسی ابالغ واقعی . 4

 بنابراین اگر یکی از این شرایط . تمامی این شرایط بایستی وجود داشته باشد تا بتوانیم بگوییم که حکم صادره غیابی است

 .وجود نداشته باشد، حکم صادره علیه خوانده حضوری تلقی خواهد شد

تردید باید به اصل اکتفا کرد و تفسیر این بنابراین در موارد شک و . احکام است« حضوری بودن»بایستی بدانید که اصل بر 

حتی اگر . بر اساس اصول مسلم حقوقی، رای دادگاه همیشه بر علیه خواهان حضوری است.موضوع باید در حد نص انجام شود

ن تمامی شرایطی که در باال ذکر گردید در مورد خواهان نیز وجود داشته باشد، نمی توان گفت که حکم دادگاه بر علیه خواها

دلیل این موضوع این است که خواهان شروع کننده دعواست و با اراده و میل خود تقدیم دادخواست نموده است؛ .غیابی است

پس چطور می تواند ادعا کند که از جلسه دادرسی که تشکیل یافته و احیاناً حکمی بر علیه وی صادره شده است بی اطالع بوده 

 .است
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همیشه بر « قرارها»می تواند غیابی محسوب شوند، این است که « احکام»از آرای دادگاه فقط همچنین، علت این که می گوییم 

قرار سقوط )یعنی همه قرارها ، به هر علتی که صادر شوند، موجب قطع دعوا و شکست موقتی یا گاهاً دائمی .علیه خواهان است

زیرا می دانید که از آرای دادگاه ها فقط « های قاطع دعواستقرار»خواهان می شوند البته منظور ما در اینجا از قرارها، ( دعوا

پس چون قرار نمی تواند بر علیه خوانده صادر شود، پس غیابی هم نمی . احکام و قرارهای قاطع مستقالً قابل شکایت است

 ..تواند باشد

 رط که خوانده حاضر فرصت البته با این ش. شود چنانچه خوانده حتی در یک جلسه حاضر شود، حکم حضوری محسوب می

بنابراین چنانچه جلسه دادگاه تشکیل شود، ولی فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده قرار نگیرد، . و امکان دفاع را داشته باشد

البته در مقابل گفته شده است که صرف حضور آگاهانه خوانده در جلسه . صرف حضور خوانده از این جهت اعتباری ندارد

ره اطالع وی از جلسه دادرسی بوده است؛ و به همین دلیل ابالغ واقعی حکم محقق گردیده است؛ زیرا نمی توان دادرسی اما

خوانده ای را تصور نمود که ادعا کند با اینکه در جلسه دادرسی که بر علیه او تشکیل شده شرکت نموده است، ولی اطالعی از 

 .دعوای اقامه شده نداشته است

 یعنی کافی است که  به هر طریقی خوانده از مفاد رای یا حکم اطالع پیدا . ضوعیت ندارد بلکه طریقت داردابالغ واقعی مو

به هر طریقی که دادگاه مطمئن شود که خوانده از جریان دادرسی مطلع است کافی است و حکم صادره حضوری محسوب . کند

اع ننماید، و تقدیم الیحه ای حتی خطاب به دفتر دادگاه حتی در این راستا حضور خوانده در جلسه دادرسی حتی اگر دف. است

در ارتباط با مسائل جنبی دعوا، چنانچه محرز شود یا خوانده یا وکیل وی تقدیم نموده است و به روشنی مبین اطالع او از 

م صادره را در این دادخواست باشد، از این جهت معتبر بوده و چون مثبت اطالع واقعی خوانده از جریان دادرسی است حک

 .تلقی نماییم» حضوری»خصوص باید 

 :اجرای حکم غیابی( 3

مگر . از محكوم له خواهد بود تأمين متناسبيا اخذ  ضامن معتبراجراي حكم غيابي منوط به معرفي  »:م.د.آ.ق 308ماده  2به استناد تبصره 

علّت  «.شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابالغ دادنامه واخواهي نكرده باشد ابالغ واقعيمحكوم عليه غايب  به دادنامه يا اجرائيهاينكه 

اینکه قانون گذار، اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن یا تامین متناسب کرده است، شاید به خاطر ترس از این مساله 

کرده بوده است؛ از راه برسد و واخواهی نموده و است که مبادا، فردا روزی خوانده ای که در جلسه دادرسی های بدوی شرکت ن

حکم را نقض نماید، و چون حکم اجرا شده است، طبیعتاً خساراتی بر موضوع خواسته در اجرای آن وارد گردیده است، و نتیجتاً 

ا در همین ابتدا می بنابراین با اخد ضامن معتبر و یا تامین متناسب، راه این غفلت ر. جبران خسارات وارده متعسر و متعذر شود

مگر دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب ابالغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابالغ دادنامه ...»در ادامه آمده است. بندد
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ذ تامین یا معرفی بنابراین در صورتی که یکی از دادنامه و اجراییه، ابالغ واقعی شده باشد، دیگر نیازی به اخ «.واخواهي نكرده باشد

 .ضامن معتبر نیست

 ضامن معتبر مقرر در صدر ماده، همان ضامن موضوع عقد ضمان قانون مدنی است. 

  دادگاه می تواند به جای اخذ ضامن معتبر، اجرای حکم غیابی را منوط به پرداختن تامین متناسب، از سوی محکوم له دعوا

 1.پرداختن تامین بسته به نظر دادگاه دارددر این صورت، نوع،میزان و مهلت . نماید

 ولی نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه می  2.از نظر دکتر شمس، اخذ ضامن معتبر یا تامین مناسب مخصوص دعاوی مالی است

 3.حکم غیابی طالق مشمول نظر مذکور است .گوید که اخذ تامین در دعاوی غیر مالی هم امکان پذیر است

 

 :واخواهیآیین دادرسی ( 4

حقوقدانان معتقدند . اعتراض خوانده مرحله بدوی به حکم غیابی که بر علیه او صادر شده است، می باشد« واخواهی»دانستیم که 

بنابراین، تمامی قواعد و اصولی که برای اقامه دعوا در مرحله بدوی وجود  4.که واخواهی ادامه و دنباله ی مرحله بدوی است

 .، در مرحله واخواهی هم حاکم است...(ضمانت اجرایهای دادخواست، قواعد مربوط به صالحیت ها و  تقدیم دادخواست،)دارد

دادگاه باید زیر حکم صادره حضوری یا غیابی بودن، حق واخواهی و مهلت و مرجع واخواهی را بنویسد؛ اگر دادگاه حکم را  

ه باشد، می تواند دادخواست واخواهی را در مهلت مقرر در حضوری اعالم نماید ولی خوانده اعتقاد بر غیابی بودن آن داشت

دادگاه در هر حال مکلف به قبول دادخواست است؛ بعد از قبول دادخواست، دادگاه با توجه به اوراق . قانون، تقدیم دادگاه نماید

در این صورت قرار قبولی  پرونده و مستندات دادنامه، یا نظر خوانده را قبول دارد و از نظر قبلی خود عدول می کند؛ که

حالت دوم زمانی است که . این قرار تمامی آثار خود را خواهد داشت. دادخواست و دعوای تجدیدنظر را صادر خواهد کرد

دادگاه همچنان بر موضع خود پافشاری می نماید و اعتقاد دارد، حکمی که صادر کرده است حضوری می باشد؛ در این صورت 

 .دعوای واخواهی را به دلیل حضوری بودن حکم صادره، صادر خواهد کرد« ماعقرارعدم است»دادگاه 

بلعکس اگر دادگاه حکمی را بالواقع حضوری است، غیابی توصیف کند این امر ضمن اینکه تخلف است مجوز قبول واخواهی 

 .نیست

                                                           
 322،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 1
 324،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 2

 2728/4شماره  21/10/47: نظریه مشورتی  3
 167،ص2متین دفتری،احمد، پیشین،ج 4
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دیم دادخواست واخواهی مقرره ای در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مراجع تق: مراجع تقدیم دادخواست واخواهی( 1-4

صریحی وجود ندارد؛ ولی با توجه به مالک واحد با تجدیدنظر خواهی و اصول آمره دادرسی حاکم بر دادگاه ها و همچنین 

به ( واخواندگان)م، بایستی نظر داد که دادخواست و پیوست های آن به تعداد اصحاب دعوا.د.آ.ق 308مستفاد از شقّ اخیر ماده 

یک عدد باید به دفتر شعبه دادگاه صادر کننده حکم غیابی، و در صورتی که محکوم علیه غیابی در زندان یا بازداشت  عالوه

 .شدباشد، به دفتر زندان یا بازداشتگاه تقدیم خواهد 
  تقدیم شود،  به دفتر دادگاهی به غیر از دادگاه صادرکننده حکم 308اگر دادخواست واخواهی برخالف مقرره موجود در ماده

این دادگاه حق ثبت ندارد و اگر ثبت کرد، برای مقام مسئول تخلف انتظامی محسوب می گردد،  ولی در هر حال، دادگاه باید 

ای جز صدور قرار عدم صالحیت و فرستادن به دادگاه صالح، یعنی  دادخواست ثبت شده را به جریان اندازد، در واقع دادگاه چاره

در این مورد باید پذیرفت که دادخواست آثار خود را از زمان تقدیم . ده حکم غیابی مرحله بدوی نداردهمان شعبه صادر کنن

 .به عبارتی تاریخ ثبت دادخواست، تاریخ واخواهی محسوب می شود. دادخواست به دفتر دادگاه غیر صالح، را خواهد داشت

و  بیست روزهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند مهلت واخوام، .د.آ.ق 308برا اساس ماده  :مهلت واخواهی( 2-4

 .ابالغ واقعی خواهد بود از تاریخ دوماهبرای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند 

دادخواست واخواهی را خارج از مهلت تقدیم ( واخواه)اگر خوانده غیابی :بررسی وضعیت تقدیم دادخواست خارج از مهلت( 3-4

 :امر دادگاه را مکلف به دادن ترتیب اثر به دادخواست خود کند 2می تواند با اثبات یکی از دادگاه بکند، 

 (دم.آ.ق308م.)واخواه معاذیر موجه داشته باشد و ثابت نماید که عمالً قادر به تقدیم دادخواست در مهلت مقرر نبوده است.1

ت؛ و در وهله دوم باید اثبات نماید که از مفاد ابالغ مطلع نشده ثابت نماید که حکم غیابی مرحله بدوی، ابالغ قانونی بوده اس.2

 (م.د.آ.ق 308ماده  1قسمت اخیر تبصره .)است

قانون گذار برای خوانده ای که به دلیل معاذیر موجه نتوانسته دادخواست خود را مهلت مقرره تقدیم دادگاه  :معاذیر موجه( 4-4

 .، دادخواست خود را خارج از مهلت، بعد از رفع عذر تقدیم دادگاه نمایدنماید، اجازه داده با اثبات معاذیر موجه

 :گردد جهات زیر عذر موجه محسوب می

 .مرضی که مانع از حرکت است.1

  .فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد.2

 .ممکن نباشدحوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر .3

 .توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.4
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که مهلت آن عمالً و )2از نظر دکتر شمس مهلت جدیدی که به خوانده برای تقدیم دادخواست اعطا می شود، به جز بند  :نکته

روزه  20زیرا به نظر می رسد اعطای مهلت . قابل دفاع نیست این نظر. روز جدیدی است 20در بقیه موارد ( روز است 4عرفاً 

شاید بهتر است . جدید برای عذر موجه بر خالف اصول آمره دادرسی و اصل تناظر بوده و باعث اطاله سخت دادرسی شود

همراه با دالیل  در اولین فرصت بعد از رفع عذر بایستی دادخواست واخواهی خود را( خوانده غیابی محکوم علیه)بگوییم واخوه

و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که معاذیر موجه واقعاً وجود داشته، بایستی روشن شود . مثبته معاذیر، تقدیم دادگاه نماید

در غیر اینصورت دادگاه قرار رد .که خوانده در اولین فرصت بعد از آن نیز، دادخواست خود را تقدیم دادگاه نموده است

همین قرار در موردی هم که دادخواست واخواهی بعد از مهلت مقرر تقدیم دادگاه شود؛ و . خواهد کرددادخواست را صادر 

بالواقع ضمانت اجرای تقدیم . خوانده نتواند معاذیر موجه را عنوان و اثبات نماید نیز از سوی دادگاه صادر خواهد شد

وطلبین عزیز همواره دقت داشته باشند که در سواالت کنکور البته دا. است.دادخواست خارج ازمهلت همواره قرار رد دادخواست

 .و آزمون ها نظریات دکتر شمس را مالک عمل و پاسخ گویی قرار خواهند داد

  بایستی گفت که توقیف یا حبس باید غیر قانونی باشد؛ زیرا در صورتی که شخص در حبس یا زندان قانونی و  4در مورد بند

دخواست خود را از طریق دفتر زندان یا بازداشتگاه تقدیم دادگاه نماید؛ و به این دلیل نمی تواند ادعای دولتی باشد، می تواند دا

 .وجود عذر موجه را داشته باشد

تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات  »:مقرر میدارد 308ماده  3تبصره 

در مورد این تبصره گفته شده است؛ که اگر حکم صادره از مرحله بدوی، هم قابل واخواهی و هم « .باشد مي مربوط به آن مرحله

اول، که مخصوص واخواهی است، دادخواست تجدیدنظر تقدیم  روزه 20قابل تجدیدنظر خواهی باشد؛ و واخواه در مهلت 

، اگر واخواه در 308ماده  3بلعکس مستفاد از تبصره . نماید، این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محسوب می شود

خواهی تقدیم روز تجدیدنظر دادخواست وا 20روزه اول نتواند دادخواست واخواهی را تقدیم نماید، و در مهلت  20مهلت 

نماید، قانون گذار با او به مسامحه رفتار نموده، و با دادخواست واخواهی او برابر با تشریفات تجدیدنظر خواهی رفتار خواهد 

 .کرد

در مرحله واخواهی تشکیل جلسه دادرسی در صورتی الزم است که اعتراضات  :تشکیل جلسه دادرسی در مرحله واخواهی( 5-4

باشد که در اثر عدم دفاع واخوانده، حکم در معرض فسخ قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه، اعتراضات مؤثر در  ای واخواه به گونه

تواند، بدون ابالغ دادخواست به واخوانده، اقدام به رسیدگی و نهایتاً، رد ادعای واخواه را نماید؛ ولی اگر  حکم نباشد، دادگاه می

 .درسی تشکیل شود و تبادل لوایح در این مرحله مجاز دانسته نشده استاعتراضات مؤثر باشد، حتماً باید جلسه دا
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بایستی توجه نمود، از نظر دکتر شمس، در مرحله واخواهی خواهان و خوانده دعوای واخواهی، موقعیت خود را مثل مرحله 

یشد و بار اثبات دعوا خیلی خالصه گفته شود که در مرحله بدوی چنان که خواهان مدعی محسوب م. بدوی حفظ خواهند کرد

مدعی است، و باید دعوا ( خواهان مرحله بدوی)را به دوش می کشید، در مرحله واخواهی نیز، برخالف تصور همگان، واخوانده

 . را اثبات نماید

واخواهی دارای اثر . واخواهی از طرق عادی شکایت از آراست که طریق شکایت  عدولی محسوب میشود :آثار واخواهی( 5

یعنی چنان که توضیح داده شد، با واخواهی امور موضوعی و حکمی بدون کم و کاست از مرحله .انتقالی و اثر تعلیقی است

یگر با تقدیم دادخواست واخواهی، اجرای حکم تا از سوی د. انتقال پیدا میکند( واخواهی)به مرحله جدید( بدوی)پیشین

 .بنابراین دارای اثر تعلیقی است. مشخص شدن نتیجه واخواهی و حسب مورد تجدید نظر خواهی معلق می شود

باشد؛ و  بطور مطلق اثر تعلیقی بدین معناست که تا پایان مدت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع می: اثر تعلیقی (1-5

 (308ماده  1تبصره .)شود در مهلت مقدر واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می چنانچه

با تمامی امور موضوعی و ( واخواهی)یعنی اینکه به وسیله واخواهی اختالف از مرحله پیشن به مرحلۀ جدید : اثر انتقالی (2-5

 .کند امور حکمی انتقال پیدا می

از دعاوی طاری، دعوای جلب و ورود ثالث در مرحله واخواهی، امکان  :وی طاری در مرحله واخواهیبررسی دعا( 6

 .دعوای اضافی و متقابل امکان پذیر نیست طرح پذیر و

 بنابراین دادگاه . شود، اگر کالً بر علیه واخواه باشد، همان تأیید حکم مرحله بدوی است حکمی که از واخواهی صادر می

میلیون تومان اقامه  1، به خواسته مطالبه «ب»بر علیه « الف»یعنی اگر . در واخواهی، وضعیت واخواه را تشدید نماید تواند نمی

از این حکم به دلیل غیابی بودن « ب»هزار تومان، محکوم نماید، و 800دعوا نماید و در مرحله بدوی، دادگاه خوانده غایب را به 

محکوم ( هزار تومان 800)را به بیش از محکوم به مرحله نخستین« ب»واخواهی نمیتواند واخواهی نماید، دادگاه در مرحله 

 .نماید

در مرحله واخواهی، اصل بر تشکیل جلسات دادرسی است، ولی قانون گذار این اجازه را به دادگاه داده است، که اگر اعتراضات 

م، اگر .د.آ.ق 64در مورد ایرادات موضوع ماده .ای بنمایدخوانده مثمر ثمر نباشد، بدون تشکیل جلسه ای اقدام به انشای ر

ای تشکیل نشود باید در دادخواست خود ایرادات  تواند ایراد نماید؛ و اگر جلسه ای تشکیل شود، خوانده تا پایان جلسه می جلسه

 .را بیاورد
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 :واخواهی از احکام صادره در شورای حل اختالف( 7

قانون شوراهای حل اختالف منعکس شده  27و  26رسیدگی به واخواهی از آرای غیابی در شورای حل اختالف که در مواد

نخست : ا سه اشتباه رخ داده است.ح.ش.ق 26با این تفاوت که در تقنین ماده . م می باشد.د.آ.ق 308است، برداشتی است از ماده 

به عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی الحاق شده است که از « با عذر موجه»ر، قید قانون فوق الذک 26اینکه، در اثنای ماده 

زیرا به واقع، نتیجه الحاق این قید این می شود که در صورتی که خوانده بدون عذر . نظر نگارنده عبارت زایدی به نظر می رسد

نتیجه ای که هیچ عقل سلیمی آن . می شود موجه در جلسات دادرسی حاضر نگردد، حکم صادره بر علیه او حضوری محسوب

چه اینکه در واخواهی هدف قانون گذار . را نمی پذیرد و با اصول آمره دادرسی هدف و مبنای واخواهی هم در تعارض است

. دادن امتیاز به خوانده ای است که از جریان دادرسی بر علیه خودش مطلع نشده است و یا اینکه فرض می شود که مطلع نیست

هیچ معلوم نیست، خوانده ای که اصوالً از جریان دادرسی واقعه در شورا بر علیه خویش مطلع نیست، چگونه می تواند به عذر 

عذر موجه زمانی قابل طرح است که خوانده از جریان دادرسی مطلع باشد ولی به دلیل عروض معاذیر . موجه متوسل شود

ایراد دوم و فاحشی که بر این ماده وارد است مربوط می شود به جایگزینی واژه . موجهه نتواند در جلسه دادرسی شرکت نماید

پس با توجه . بالواقع امکان دارد خواهان دعوا مطروحه در شورا محکوم علیه دعوا باشد. است« خوانده»به جای « محکوم علیه»

محکوم علیه حکم باشد می تواند از حکم  به این ماده حتی خواهان هم با وجود شرایطی که قبالً ذکر گردید در صورتی که

در حالیکه می دانیم احکام همواره بر علیه خواهان حضوری است و این قاعده همواره در تمامی دادرسی . صادره واخواهی نماید

ی که در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب و قانون آیین دادرس« یا»نکته آخر اینکه حرف . ها ساری و جاری است

 .قانون شوراهای حل اخنالف نیز تکرار شده است 26آمده بود در ماده  308مدنی به صورت اضافی در قسمت اخیر ماده 

قابل واخواهی  20نامه شورای حل اختالف، آرای غیابی شورای حل اختالف در مدت روز  آیین 16در هر حال به موجب ماده 

 .در همین شوراست

شود و تصمیم دادگاه  کم دادگاه در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی بودن بررسی میح :حکم غیابی در امور حسبی(8

همچنین رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیز بر طبق نظر دکتر . تواند غیابی باشد در امور حسبی اصوالً نمی

 1.شمس نمی تواند منجر به صدور حکم غیابی شود
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 :تجدیدنظرخواهی )شانزدهمفصل 

 «633تا 623»

 : تعریف( 1

« تعلیقی»این طریق شکایت نیز مانند واخواهی هم دارای اثر . شکایت از آراست« اصالحی»و « عادی»تجدیدنظر خواهی از طرق 

ده می باشد؛ چرا که با تجدیدنظر خواهی و با قبول دادخواست تجدیدنظر اجرای حکم، اگر شروع نش« اثرانتقالی»و هم دارای 

و اگر به هر علتی شروع شده باشد با قبول دادخواست . باشد، تا روشن شدن تکلیف تجدیدنظر خواهی، شروع نخواهد شد

تجدیدنظر خواهی، متوقف خواهد شد، تا دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض به رای مرحله بدوی تعیین تکلیف 

: به دست می آید، همان نتیجه ای است که بارها گفته شده و گفته ایم بنابراین نتیجه ای که از این بحث( م.د.آ.ق643ماده.)نماید

یکی از این استثنائات که در . البته بر این قاعده استثنائاتی هم وارد است« .اجرای حکم بعد از قطعی شدن امکان پذیر است»

 .هم بدان اشاره نمودیم است که قبالً« اجرای حکم به رفع تصرف عدوانی»قانون آیین دادرسی مدنی هم آمده است، 

در مرکز هر استان یک دادگاه تجدیدنظر وجود . مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر است

در آنجا مورد رسیدگی ( فرقی نمی کند که از کدام حوزه قضایی باشد) دارد، که آرای صادره از دادگاه های بدوی آن استان 

دادرس نیز  2البته جلسه دادرسی با . دادرس انجام خواهد گرفت 6رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر با . می گیرد تجدیدنظر قرار

 .رسمی و قانونی است

 :آراءِ قابل تجدیدنظر خواهی( 2

این بدان معنا است که اصل بر قطعی بودن آرای صادره از محاکم . آرای صادره از دادگاه بدوی قطعی محسوب می شود

بنابراین در صورتی که در قطعی بودن یا نبودن رایی شک نماییم باید به اصل رجوع نموده و حکم به قطعیت . دادگستری است

با تمامی این وجود قانون گذار اصل قطعی بودن آرای صادره را تخصیص زده است و در برخی از موارد قابلیت . آن بدهیم

به بعد قانون آیین دادرسی مدنی متوجه این موضوع می  663با تدقیق در مواد . استاعتراض به آرای صادره را پیش بینی نموده 

فقها و . نامیده اند« تخصیص اکثر»در علم اصول چنین پیشامدی را . شویم که دایره موارد تخصیص خورده بیش تر از اصل است

 .ندحقوق دانان از تخصیص اکثر به تخصیص مذموم و ناروا و ناپسند تعبیر نموده ا

تمامی احکام و قرارهای صادره در . دعاوی غیرمالی( دعاوی مالی ب( الف: دانستیم که دعاوی بر دو دسته تقسیم می شوند

میلیون ریال بوده و یا  6در دعاوی مالی نیز اگر خواسته خواهان وجه نقد باالی . دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند
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میلیون ریال تقویم کرده باشد، حکم صادره  6خواهان آن را در زمان تقدیم دادخواست به باالی  اینکه اموال یا حقوقی باشد که

از قرارهای صادره در دعاوی مالی نیز همگی قابل تجدیدنظرخواهی هستند به شرط این که .قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود

 .اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد

 ی قابل تجدید نظر را می توان بدین صورت خالصه نمودقانون، آرا 663بر اساس ماده 

 

 

 «.باشد، قابل تجدیدنظر می باشندمیلیون ریال  6 اگرخواسته دعوا یا بهای آن بیش تر از»:احکام

 خواهی باشند،   درصورتی که اصل حکم راجع به دعوا قابل تجدیدنظر »:قرارهای قاطع دعوا   مالی                   

 «                                                                                ..مستقالً قابل تجدیدنظر هستند

       قرارها   

مستقالً قابل تجدیدنظر   این دسته از قرارها، در هیچ حالتی »:قرارهای اعدادی و مقدماتی   

ولی اگر از اصل حکم تجدیدنظر خواهی شود، اعتراض به این دسته از قرارها می . خواهی نیستند

 «.تواند از جهات تجدیدنظر خواهی قرار بگیرد

 

 

 

    «کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی می باشند»:احکام         

 :غیرمالی 

 

 

  «.کلیه قرارهای قاطع دعوا نیز در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر خواهی هستند »:قرارها          

 

 

 

احکام قابل 

تجدیدنظرخوا

 هی
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 توضیحات: 

  ،میلیون ریال باشد، حکم صادره از دادگاه ها قابل تجدیدنظر خواهی نخواهند بود؛ زیرا اشاره  6اگرخواسته دعوا یا ارزش آن

  .میلیون هم تعمیم داد 6میلیون ریال است؛ که نمی توان آن را به  6قانون گذار به باالی 

  سه میلیون ریال کمتر باشد، اما از دادگاهی که به جنبه کیفری احکام صادره در دعاوی مالی، چنانچه خواسته یا ارزش آن از

امر رسیدگی نموده؛ و توام با جنبه کیفری به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم صادر شده باشد، چنانچه جنبه کیفری رای مذبور 

 (ک. د. آ 264ه ماد)است تجدیدنظر باشد؛ حکم صادره راجع به ضرر و زیان نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر قابل

  م، حقوقی است که افزون بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم .د.آ.ق  66منظور از متفرعات دعوا در ماده

متفرعات دعوا همان هزینه دادرسی، . باشد باشد، و به صِرف درخواست در دادخواست قابل رسیدگی می اقامه دعوای مستقل نمی

 2.می باشد... و( اسناد تجاری)، خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه یا تأخیر در ادای دین یا تعهد، هزینه واخواست الوکاله وکیل حق

 باشند؛ و در این مورد تفاوتی مابین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد؛ و نیز  متفرعات دعوا مطلقاً قابل تجدیدنظر می

کند که متفرع ای که مورد حکم قرار گرفته است، کمتر یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد؛ و حکم راجع به اصل دعوا  تفاوتی نمی

البته این به شرطی است که در حکم اصلی نسبت به متفرعات تصمیم گرفته . ته یا نگرفته باشدمورد تجدید نظرخواهی قرار گرف

 .شده باشد

  حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی در هر حال قابل تجدیدنظرخواهی است که ضمن حکم راجع به اصل دعوا صادر

یعنی طی دادخواست مستقل مطالبه و موضوع حکم قرار  بنابراین متفرعات دعوا، اگر به صورت جداگانه و مستقل. شده باشد

 .شود تابع قواعد عام محسوب می تجدیدنظر خواهینظر گرفته باشد، از 

  مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته ( های متعدد نه دعوای واحد با خواسته)در صورتی که در دادخواست دعاوی متعدد

بنابراین نه تنها بهای . گردد باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی هر دعوا با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته همان دعوا معین می

گردد؛ بلکه قابلیت تجدید خواهی هر دعوا در این  جمع نمیخواهی  تجدیدنظرین قابلیت های دعاوی متعدد برای تعی خواسته

 .خصوصی اثری بر دعوایی دیگر ندارد
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  م، خواهان خواسته خود را در دادخواست کاهش یا افزایش دهد؛ آیا این امر تأثیری در قابلیت .د.آ.ق 99اگر براساس مادّه

کردن خواسته، بلکه افزودن خواسته یا تغییر خواسته پس از تقدیم  نه تنها کم. نه؟ بلهتجدیدنظر خواهی از احکام دارد یا 

 .شود مؤثر است مذکور انجام گیرد، در تجدیدنظر پذیری رایی که صادر می 99های مقرر در م  دادخواست، چنانچه در مهلت

  رد دادخواست را در صورتی قابل تجدیدنظر می و در باب قرارهای قابل تجدیدنظر خواهی، قرار  662قانون گذار در ماده

قانون آیین  34یا  33بنابراین اگر قرار رد دادخواست را مدیر دفتر دادگاه در اجرای مواد . داند، که از دادگاه صادر شده باشد

دادگاه نیز صادر قرار رد دادخواست را در برخی مواقع، . دادرسی مدنی صادر کرده باشد، قابل تجدید نظر خواهی نخواهند بود

 43 ماده)ضمانت اجرای پرداخت تامین اتباع بیگانه . 2(قانون 39 ماده )ضمانت اجرای پرداخت تامین دعوای واهی. : می کند

 (قانون

  قابلقرارهای قاطع که در باال گفته شده است، مستقالً قابل تجدیدنظر خواهی هستند؛ به شرطی که اصل دعوا 

قرارهای مقدماتی مستقالً قابل تجدیدنظرخواهی نیستند؛ اما چون حکم دادگاه ممکن است برمبنای  ولی.باشدتجدیدنظرخواهی 

هر یک از قرارهای اعدادی یا مقدماتی، یا در نتیجه آن صادر شود، چنانچه اصل حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه 

ظر، نسبت به قرارهای اعدادی که نتیجه اجرای آن تواند ضمن تجدیدنظرخواهی از اصل حکم، به عنوان جهات تجدیدن می

هئیت عمومی دیوان عالی  9/9/39 مورخ  343براساس رای وحدت رویه شماره . باشد، شکایت نماید اسباب موجهه حکم می

پس را تخصیص زد به این که احکام را شامل شده و  663توان ماده  کشور اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهاست؛ بنابراین می

 .اصل بر قطعی بودن احکام است

 :موانع تجدیدنظرخواهی( 3

دربرخی از موارد، قانون گذار به دالیلی احکامی را که اصوالً و بر طبق قاعده قابل تجدیدنظر هستند، را غیر قابل تجدیدنظر 

 :این موارد عبارتند از. اعالم نموده است

رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده به اقرار در دادگاه یا مستند به احکام مستند . 

 (م.د.قانون آ  66ماده  تبصره).درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی باشند قابل

، مگر در مورد صالحیت دادگاه یا اشنددرصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده ب .2

 .قاضی صادر کننده رای

 :نکات
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  کرده  «قاطع دعوا بودن»در حکم مشابه در فرجام خواهی، قانون گذار، اقرار را مقید به  «احکام مستند به اقرار»در مورد

تبصره ) شود را بدون قید مطرح نموده است، که مطلق اقرار را شامل می« اقرار»ولی در تجدیدنظر خواهی (  639ماده   بند )است

نتیجه اینکه از نظر دکتر شمس، بایستی به حد نص اکتفا  کرد و نتیجه گرفت که حتی اقرار به مقدمات دعوا باعث (   66ماده 

رسد استفاده از واژه اقرار در  باشد و به نظر می نظری که قابل دفاع نمی. ر قابل تجدیدنظرخواهی باشدشود که حکم صادره غی می

 639ماده   همان که در بند . آورد ناشی از مسامحه قانون گذار است؛ که بایستی به جای آن اقرار قاطع دعوا می  66تبصره ماده 

جه داشت از نظر دکتر شمس،اگر چه اقرار ممکن است صریح یا ضمنی باشد، البته باید تو. در مورد فرجام خواهی آورده است

اطالعی صورت  اما رویه قضایی ایران برای حفظ حقوق محکوم علیه مرحله نخستین و این امر که اقرار ضمنی احتمال دارد با بی

 داند  نمی گیرد، اقرارهای ضمنی را، حتی اگر قاطع دعوا باشد، موجب سقوط دعوای تجدیدنظر خواهی

  نظر کارشناس»، در حکم مشابه در بحث فرجام خواهی، از اصطالح  66قانون گذار در مورد رای کارشناس در تبصره ماده »

  .این تفاوت را نیز باید ناشی از مسامحه قانون گذار دانست؛ و اثر خاصی بر آن مترتب ندانست. استفاده کرده است

  در صورتی غیرقابل تجدیدنظر خواهی است که از دادگاه و قاضی یا دادرس صالح صادر شده حکم مستند به اقرار در دادگاه

بنابراین، اگر حکم دادگاه مستند به اقرار در دادگاه باشد؛ اما محکوم علیه مدعی باشد که دادگاه یا دادرس صالحیت . باشد

البته جهت تجدیدنظرخواهی فقط عدم صالحیت تواند این حکم درخواست تجدیدنظر خواهی بکند؛  رسیدگی را نداشته، می

در ( 649بند ماده . )دادگاه یا عدم صالحیت دادرسی میتواند باشد و دادگاه نیز فقط به این موضوع رسیدگی خواهد نمود

رد دعوای »اینصورت، دادگاه تجدیدنظر در صورت رد ادعای عدم صالحیت، صالحیت دادگاه یا دادرس، قرار 

ا صادر خواهد نمود؛ و در صورت عدم احراز صالحیت دادگاه یا دادرس، با فسخ رای مرحلۀ نخستین ر« تجدیدنظرخواهی

 .حسب مورد پرونده را به دادگاه صالح یا دادرس صالح ارجاع خواهد داد

  ی یک بنابراین طرفین نمی توانند را. باشد« کارشناس رسمی دادگستری»م، باید .د.آ.ق   66کارشناس موضوع تبصره ماده

 2.کارشناس غیر رسمی را قاطع دعوا قرار دهند

 اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بایستی به صورت کتبی انجام گیرد؛ نتیجتاً اسقاط شفاهی مورد قبول قانون گذار نیست .

همچنین گفته شده است، اسقاط بایستی در زمانی صورت گیرد که دعوا شروع شده باشد؛ از نظر استاد شمس، دعوا با تقدیم 

                                                           
2
 .سواالت کنکور، بایستی دقیقاً اصطالح به کار برده شده در قانون را مدنظر بگیرندالبته داوطلبین عزیز دقت داشته باشند در   

 633،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 2
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است که آیا می توان حق تجدیدنظر خواهی را به صورت یکطرفه  اختالف شده.  دادخواست مرحله بدوی شروع می شود

اسقاط کرد؟ به عبارتی بهتر، یکی از طرفین حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نماید و دیگری ننماید؟در پاسخ گفته شده که 

اسقاط حق نیازی به قبول ولی از نظر دکتر شمس، با اینکه    .ندارد« من علیه حق»اسقاط حق، ایقاع است و نیازی به رضایت 

که اسقاط در صورتی ممکن است که طرف مقابل هم از حق تجدیدنظرخواهی  ظرف مقابل ندارد، ولی با این حال باید پذیرفت،

 2.چنین برداشت می شود 662طرفه باشد؛زیرا، از ظاهر ماده  2یا به عبارتی اسقاط . خود استفاده نکند

 ی هم بایستی گفت، اسقاط در صورتی اعتبار دارد که در دادگاه صالح و در نزد دادرسی در مورد اسقاط حق تجدیدنظر خواه

نتیجه اینکه، اگر طرفین حق تجدیدنظر خواهی خود را در مرحله بدوی ساقط کرده باشند، ولی  6.صالح انجام گرفته شده باشد

صالحیت نداشته است؛ و یا اینکه دادرس رسیدگی  یکی از آنها اعتقاد داشته باشند که دادگاه صادر کننده رای مرحله بدوی،

کننده به پرونده و صادر کننده رای، مشمول موارد رد دادرسی بوده و بایستی از رسیدگی به پرونده امتناع می کرده است، ولی از 

در صورتی رای . رسیدگی امتناع نکرده است، می تواند فقط و فقط نسبت به این جهات، از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید

صادره به همین علت نقض شود، دادگاه تجدیدنظر، پرونده را برای رسیدگی مجدد، حسب مورد به دادگاه صالح و یا قاضی 

 .صالح خواهد فرستاد

 :آیین دادرسی تجدیدنظرخواهی( 4

تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های بدوی هر استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان است که در شهرستان مرکز استان  مرجع

از رای صادره که احیاناً بر ( واقعی یا قانونی)روز بعد از ابالغ رای  23هر یک از طرفین دعوای بدوی می توانند تا . مستقر است

 .خواهد بود« ماه2»مهلت تجدیدنظرخواهی برای ساکنین خارج از کشور . رخواهی نمایندعلیه ایشان صادر شده است، تجدیدنظ

دفتر شعبه صادرکننده رای مرحله ( الف: مرجع در قانون پیش بینی شده است 6برای تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی، 

که تجدیدنظر خواه در بازدداشت یا زندان در صورتی )دفتر بازداشتگاه یا زندان(دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ج( بدوی ب

 (باشد

هریک از مراجع یادشده در باال باید بالفاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف  

تاریخ را قید کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان  ثبت و دادنامه به تقدیم دعوا، تاریخ تسلیم، شماره

                                                           

 
2
 یعنی کسی که حق ادعایی بر علیه اوست. من علیه حق، در مقابل ذیحق یا من له حق می آید 

2
 662، ص2شمس،عبداهلل، همان، ج   

 643،ص6شمس،عبداهلل،همان،ج 6
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دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده  درصورتی که دادخواست به .گردد می این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب. کند

 .دارد ارسال می دادگاه صادرکننده رأی شود به شرح باال اقدام و دادخواست را به

 :شرایط دادخواست و ضمانت اجراهای آن( 1-4

 :قانون آیین دادرسی مدنی درباره شرایط و مندرجات دادخواست مرحله تجدیدنظرخواهی مقرر میدارد  64ماده 

 :در دادخواست بايد نكات زير قيد شود»

 نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 

 قامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواندهنام و نام خانوادگي، ا.2

 حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است .3

 دادگاه صادركننده رأي.4

 تاريخ ابالغ رأي.5

 «داليل تجديد نظر خواهي.6

 :پیوست هایی را که حتماً بایستی به دادخواست اضافه شود را نام برده است 644و  642همچنین مواد 

  دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا والیت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید هرگاه

 (م.د.آ.ق 642ماده )باشد، پیوست دادخواست نماید سمت او می تتصویر سندی را که مُثب ونوشت یار

  ماده ).تعداد آنها بعالوه یک نسخه باشد بهدادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف

 (م.د.آ.ق 646

  هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر خواهی که بایستی بر طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد

 (درصد محکوم به مرحله بدوی6.)معین محاسبه و به صورت تمبر بر روی دادخواست ابطال گردد

 :حالت وجود دارد 6خواست به مراجع یاد شده تقدیم شد، بعد از اینکه داد

 دادخواست تقدیمی بر اساس قانون کامل است(الف

 ( 64ماده  بند )در دادخواست مشخصات و نشانی خواهان وجود ندارد( ب

 .وجود ندارد 646و  642و مدارک موضوع ماده   64ماده  3الی 2در دادخواست شرایط مندرج در بندهای (ج

 :هریک از حالت ها را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم اکنون 

 



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                       خواهیتجدیدنظر                                                                                                                                                                                                                                                   آنیی داردسی مدنی  
 

232 
 

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی :حالتی که دادخواست کامل است-(الف

دادگاه  (م.د.آ.ق 669ماده   شق دوم تبصره . )دارد ارسال می مرجع تجدیدنظر پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به

تجدیدنظر نیز با مالحظه پرونده و در صورت کامل بودن آن و احراز صالحیت خود، دستور تعینن وقت و ابالغ به اصحاب دعوا 

 .را می دهد

ظرف دو روز از تاریخ همچنین مدیر دفتر دادگاه مکلف است، عالوه بر فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی، 

که  بفرستدهای آن را برای طرف دعوا  پیوست دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست ووصول 

نرسیده باشد، پرونده را  از تاریخ ابالغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا ده روزظرف 

دلیل وضع . این تاسیس در رویه قضایی محاکم، به تبادل لوایح شهرت دارد( م.د.آ.ق 643ماده).فرستد مرجع تجدیدنظر می به

چنین تاسیسی در مرحله تجدیدنظر، که مشابه آن در فرجام خواهی هم دیده می شود، این است، که احتمال دارد، در مرحله 

برای طرفین فراهم شود؛ که با توجه  تجدیدنظر، تشکیل هیچ جلسه دادرسی الزم دیده نشود؛ و به همین دلیل بایستی این امکان

 . به ادعاها و ادله طرف مقابل، دفاعیات خود را به دادگاه تقدیم دارد

 :حالت که دادخواست فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه است-(ب

او باشد یا اقامتگاه  اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می

موجب قرار  نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به معلوم

این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار . گردد دریافت نموده رد می دادگاهی که دادخواست را

 (م.د.آ.ق644ماده ).جدیدنظر، خواهد بوددادگاه قابل اعتراض در دادگاه ت

دقت شود اگر دادخواست، به علت فقدان مشخصات و نشانی تجدیدنظرخواه رد شود؛ قرار رد دادخواست را دادگاهی صادر 

به عبارتی دیگر، اگر دادخواست را دادگاه تجدیدنظر دریافت کند، و . خواهد کرد که دادخواست را دریافت کرده است

و « رد»دنظر خواه و یا اقامتگاه وی در دادخواست مشخص نباشد، خود دادگاه تجدیدنظر دادخواست دریافتی را مشخصات تجدی

واگر دادخواست تجدیدنظر به شعبه صادر کننده رای .قرار را همراه با دادخواست، به دیوار دادگاه تجدیدنظر الصاق خواهد نمود

از سویی دیگر، اگر دفتر بازداشتگاه یا . ر رد را به همین دلیل صادر خواهد نموددادگاه بدوی تقدیم شده باشد، دادگاه بدوی قرا

زندان دادخواست را دریافت کرده باشد، حتی در صورتی که مشخصات خواهان و اقامتگاه وی در دادخواست مشخص نباشد، 

ان یا بازداشتگاه، دادگاه نیست که بتواند قرار زیرا دفتر زند. باید در هر حال دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای بدوی بفرستد
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که در مرحله بدوی، به دلیل عدم وجود شرایط و اقامتگاه « رد فوری دادخواست»این قرار با قرار . صادر کند« رد دادخواست»

 چون تقدیم دادخواست مرحله بدوی مهلت خاصی ندارد؛ ولی تقدیم. خواهان در دادخواست صادر میشد؛ اشتباه نشود

روزه است که بایستی صبر نمود تا مهلت مقرر تمام شود و سپس قرار رد  23دادخواست مرحله تجدیدنظر مقید به مهلت 

اطالق نمی شود نیز همین « قرار فوری»علت اینکه به قرار صادره در مرحله بدوی . دادخواست را به همین دلیل صادر کرد

 .ظر استموعددار بودن تقدیم دادخواست در مرحله تجدیدن

 :حالتی که دادخواست به دلیل نبودن مشخصات تجدیدنظرخوانده یا سایر جهات ناقص است-(ج

و مواد (  34)ماده ( 6و  5، 4، 3، 2)هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي »:قانون درباره این دسته از شرایط مقرر میدارد 643ماده 

طور  از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به دو روزافتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف  نمي در آن رعايت نشده باشد به جريان( 343)و ( 342)

دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد  او مهلت مي به ده روزابالغ  روز طور كتبي اطالع داده و از دهنده به دادخواست تفصيل به

 «.شد اقدام خواهد ( 333)ماده  (2)صورت برابر تبصره  دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراين

، مدیر دفتر دادخواست باشد( 646)و(642)و مواد  (  64)ماده  3تا  2بنابراین اگر دادخواست فاقد شرایط موجود در بندهای 

روز مهلت دارد  3 این قرار به تجدیدنظرخواه ابالغ می شود؛ که تا . را صادر خواهد نمود« قرار توقیف دادخواست تجدیدنظر»

روزه تمام شد و دادخواست تکمیل یا تجدید یا تصحیح نشد،  3 دادخواست خود را تکمیل، تصحیح یا تجدید نماید؛ اگر مهلت 

. رد خواهد شد( و نه مدیر دفتر)دادخواست تقدیمی به موجب قرار دادگاه بدوی صادرکننده حکم 669ماده  2ره برابر با تبص

 .همین ضمانت اجرا در مورد تقدیم دادخواست خارج از مهلت نیز اعمال می شود

نوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قا »:مقرر میدارد 669ماده  2تبصره 

 «.شود رد مي رأي بدوي دادگاه صادركننده

دقت شود، که اگر دادخواست به دلیل سایر جهات و پس از صدور اخطار رفع نقص رد شود،  669ماده  2باید در تبصره  :نکته

د؛ هرچند که دادخواست به دفتر دادگاه صادر خواهد نمو« دادگاه صادر کننده ی رای بدوی»قرار رد دادخواست را در هر حالت 

 .تجدیدنظر تقدیم شده باشد

 :اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر( 2-4

قانون گذار به تجدیدنظرخواه این حق را اعطا نموده است که به قرار رد دادخواستی که به دلیل نبودن مشخصات تجدیدنظرخواه 

این اعتراض در خود دادگاه . ناقص بودن دادخواست صادر می شود، اعتراض نماید و یا تقدیم دادخواست، خارج از مهلت و یا

 :تجدیدنظر رسیدگی می شود و مهلت تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواستی که در این فقره صادر می شود متفاوت است
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 3 مهلت اعتراض به قرار : ه باشداگر قرار رد دادخواست به دلیل نبودن مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او صادر شد- 

 (م.د.آ.ق 644ماده)روز است

که متعاقب نبودن مشخصات تجدیدنظرخواه یا تقدیم (روز3 )اگر قرار رد دادخواست به دلیل عدم رفع نقص در فرجه قانونی-2

 (م.د.آ.ق 669ماده  2شق دوم تبصره .)روز است 23مهلت اعتراض به قرار : دادخواست خارج از مهلت، صادر شده باشد

 :مهلت تجدیدنظرخواهی(3-4

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از 

 :نکته ضروری است 6در مورد مواعد تجدیدنظرخواهی دانستن ( م.د.آ.ق663ماده ).ابالغ یا انقضای مدت واخواهی است تاریخ

اه تجدیدنظر خواهان متعدد باشند، در صورتی که یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشد، و دیگری یا دیگران مقیم داخل هرگ - 

 (م.د.آ.ق443ماده .)ماهه در مورد همه تجدیدنظرخواهان اعمال می شود 2کشو، موعد

ه باشد که مقیم ایران است؛ از آنجا که در صورتی که تجدیدنظرخواه مقیم خارج کشور باشد، ولی وکیلی در پرونده داشت  -2

بالعکس اگر . روز است 23م، برگ های دعوا به وکیل ابالغ می شود، مهلت درخواست تجدیدنظر خواهی .د.آ.ق 43مطابق ماده 

ولی اگر با وجود این شرایط اصیل . ماه است 2اصیل مقیم ایران و وکیل مقیم خارج کشور باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی 

این قاعده در تمامی طرق شکایت از آرا .روزه رو اعمال کرد 23هد تجدیدنظرخواهی نماید، در مورد او بایستی همان مهلت بخوا

 .قابل اعمال است

. به نظر می رسد که محکوم علیه پس از صدور رای حضوری و پیش از ابالغ آن بتواند دادخواست تجدیدنظر را ارائه کند -6

ق تجدیدنظر نمی باشد؛ بلکه با صدور رای قابل تجدیدنظر است که حق مزبور ایجاد می شود و تعیین ابالغ رای موجد ح»زیرا،

  «مهلت تجدیدنظر منحصراً مشخص کردن مهلتی است که پس از آن تجدیدنظر خواهی مسموع نیست

 :بررسی تقدیم دادخواست خارج از مهلت( 4-4

خواهان در مهلت مقرر قانونی نتواند دادخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه  گفتیم؛ اگر« واخواهی»چنانکه قبالً نیز در مورد 

 :راه وجود دارد که دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر خواه مورد قبول دادگاه واقع شود 2تقدیم دارد، 

دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه اگر به دلیل وجود معاذیر موجهه نتوانسته باشد  :ادعای وجود معاذیر موجهه.الف

خود را تقدیم دادگاه نماید؛ با اثبات این امر می تواند دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم کند و دادگاه مکلف به قبول 

                                                           

 ،ص  2شمس، عبداهلل، همان منبع، ج    
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درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به  »:م در این باره مقرر میدارد.د.آ.ق 643ماده . دادخواست و ترتیب اثر بدان است

عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم  ع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيانمراج

در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت وجود عذر   موجب عدم تقديم دادخواست كه بهشده  دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان. نمايد مي

( 306)جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده  -تبصره   .نمايد ت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم ميموجه نسب

   «.باشد مي

  آمده که اشتباه چاپی است« به موجب عدم تقدیم دادخواست»، «موجب عدم تقدیم دادخواست»در این ماده عبارت. 

در صورتی که دادنامه صادره از دادگاه بدوی به یکی از محکوم علیهم ابالغ قانونی شده  :ادعای عدم اطالع از مفاد ابالغ.ب

چنانچه .باشد، محکوم علیه می تواند با اثبات عدم اطالع از مفاد ابالغ، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه بدارد

 2.روزه جدیدی را به طرفین اعطا نماید 23یز باید مهلت سابقاً نیز اشاره نمودیم، دکتر شمس اعتقاد دارند در این مورد ن

 :اصحاب دعوای مرحله تجدیدنظرخواهی( 5-4

مگر در مواردی که قانون گذار . بر اساس قاعده، اصحاب دعوای مرحله تجدیدنظر خواهی، همان اصحاب دعوای بدوی هستند

  :اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند» :م در این باره مقرر میدارد.د.آ.ق 663ماده . خالف آن را پیش بینی کرده باشد

 .طرفين دعوا يا وكال و يا نمايندگان قانوني آنها -الف  

 «(نسخ شده است)-ب

و همچنین . نمی شود( حسب مورد ورثه یا منتقل الیه)مالحظه می گردد که حکم این ماده ناقص است؛ و شامل قائم مقام طرفین

جایی که قانون . م جبران شده است.د.آ.ق 633ولی تمامی این نواقصات در ماده . نیز در این ماده وجود ندارد 3ستثنای ماده ا

كه  تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي غير از طرفين دعوا يا قائم»:گذار مقرر میدارد

و « ورود ثالث»همان دعاویی  ،«مگر در مواردی که قانون گذار مقرر می دارد» عبارت منظور قانون گذار از «.ددار مي قانون مقرر

پس اشخاص ثالث می توانند بدون اینکه در مرحله بدوی در دادرسی شرکت داشته باشند، بدواً در مرحله . است« جلب ثالث»

. ا شخصی را ابتدا به ساکن در مرحله ی تجدیدنظر خواهی جلب نمایندیا اینکه طرفین دعو. تجدیدنظرخواهی وارد دعوا شوند

                                                           
 .برای مشاهده موارد و نکات معاذیر موجه به بحث واخواهی در همین جزوه رجوع نمایید  2
2
فقط در مورد معاذیر چه اینکه زمانی که مهلت تجدیدنظرخواهی طرفین پایان یابد، دیگر حقی برای ایشان وجود ندارد و . این نظریه با اصول آمره دادرسی مطابق به نظر نمی رسد  

حال بایستی دقت نمود که  .م نمایدموجه، قانون گذار این امتیاز را قائل شده است که معترض به رای بتواند پس از رفع عذرموجه نسبت به تقدیم دادخواست خارج از مهلت اقدا

ولین فرصت بعد از رفع عذر نسبت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی اقدام برای رعایت حقوق محکوم له حکم، تجدیدینظر خواه معذور از تقدیم دادخواست بایستی در ا

بنابراین . زیرا ممکن است تجدیدنظرخواه معذور در روزهای واپسین مهلت تجدیدنظرخواهی دچار عذر موجه شده است. روزه جدیدی به وی اعطا شود 23نماید ونه اینکه مهلت 

 .ن قانونی و اصول حقوقی مسلم به نظر می رسدروزه ی جدید خالف مواری 23اعطای مهلت 
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هر دوی اینها باعث خواهد شد که وارد ثالث یا مجلوب ثالث از امتیاز دو درجه ای بودن رسیدگی در دادگاه ها محروم شوند و 

 .عمالً رای صادره در مرحله تجدیدنظرخواهی بر علیه ایشان نیز قطعی باشد

 :نکات

  کند که نمایندگان مزبور در مرحلۀ نخستین نیز نمایندگی محکوم علیه را به علت حجر  مورد محجورین تفاوتی نمیدر

 .دار بوده و یا پس از صدور رای مرحلۀ نخستین به علت حجری که حادث شده نماینده قانونی آنان شمرده شود عهده

 شود، که در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدخواهی،  پذیرفته میمورد مدیران شرکت، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی  در

  .شوند صاحب امضای مجاز شمرده می

 

 :بررسی زائل شدن سمت اصحاب دعوای مرحله نخستین قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی( 6-4

به وضوح  669ماده و  663اثر زائل شدن سمت کسی که در مرحله بدوی به عنوان نمایندگی شرکت داشته است در ماده 

 :این مادتین مقرر میدارند. مشخص است

كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت  هرگاه يكي از كساني »:663ماده 

مقام يا نماينده  درصورت فوت به وارث يا قائمم و يمدير تصفيه و درمورد محجور به ق تاريخ ابالغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به جديد از

 «.شود مي قانوني وارث شروع
اند قبل از انقضاي  عنوان نمايندگي از قبيل واليت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اگرسمت يكي از اشخاصي كه به»:669ماده 

شود، شروع خواهد شد و اگر زوال  اين سمت تعيين مي كه به قرار به كسي تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابالغ حكم يا مدت

كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع  واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابالغ حكم يا قرار به اين سمت به

 «.گردد مي

 :نکات

 ،الزم نیست که تا قطعی شدن این حکم  ابالغ رای به مدیر تصفیه در صورتی است که حکم ورشکستگی صادر شده باشد

بنابراین،اگر دعوای ورشکستگی در حین .اجرای حکم غیرقطعی ورشکستگی را اجازه داده است ،ت.ق 9 4صبرنمود؛ زیرا ماده 

 2.رسیدگی باشد، ابالغ به خود او صورت می گیرد

                                                           
   6،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج  
  29ج دوم، ص همان،شمس، عبداهلل؛   2
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  ورشکستگی در دعاوی غیرمالی مانند تمکین تاثیری بر مهلت تجدیدنظر خواهی ندارد؛زیرا این دسته از دعاوی را ورشکسته

 .اصالتاً اقامه و دنبال خواهد نمود

  ،ورشکستگی در صورتی موجب تجدید مهلت تجدیدنظرخواهی است که بعد ابالغ رای مرحله بدوی صورت گرفته باشد

جریان دعوای مالی یکی از اصحاب دعوا ورشکست شود و این ورشکستگی قبل از ابالغ رای صورت گیرد؛رای نتیجه اینکه در 

 .صادره به مدیر تصفیه ابالغ می شود و از این تاریخ مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه میشود

  ورشکسته شود، چنانچه تاجر  اگر دردعوای مالی و بعد از آن که رأی به اصحاب دعوا ابالغ گردید، یکی از اصحاب دعوا

ورشکسته در مهلت تجدیدنظرو قبل از ورشکستگی تقاضای تجدیدنظر نموده باشد، ابالغ مجدد به مدیر تصفیه الزم نیست، البته 

م، دادرسی تا تعیین مدیر تصفیه متوقف می شود و رای دادگاه تجدیدنظر به مدیر تصفیه .د.آ.ق 33 در این فرض مطابق ماده 

  .ی شودابالغ م

  فوت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی غیرمالی مانند طالق یا تمکین، موجب زوال دعوا و از موارد صدور قرار سقوط

 2.لذا ابالغ رای به قائم مقام در این دسته از دعاوی موضوعاً منتفی است. دعواست

   نقاش حرفه ای به انجام تابلو نقاشی موضوع فوت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی مالی که قائم به شخص است، مثل الزام

 .قرارداد، از موجبات زوال دادرسی است؛ مگر اینکه، متعهدله تقاضای جبران خسارات را نیز نموده باشد

 مانند )، نماینده قضایی(مانند ولی قهری و وصی)زوال سمت نماینده ممکن است به دلیل حجر،فوت یا عزل نماینده قانونی

بلکه با .اعمال نمی گردد 669باشد، در باره زمال سمت نماینده قراردادی، مقررات ماده ( مانند وکیل)ه قراردادیو نمایند( قیم

 .بایستی احکام آن مشخص شود 43و  46، 43،4توجه به مواد 

 :توصیف رای( 7-4

خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي  دادگاه بايد ذيل رأي»:قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد 669ماده  6بر اساس تبصره 

رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعالم كند،  اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر. و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد

آوردیم، اگر دادگاه رأی صادره را بنابراین همانطور که در بحث مربوط به واخواهی هم  «.هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد

قطعی اعالم نموده باشد، ولی یکی از اصحاب دعوا به اعتقاد غیر قطعی بودن رای صادره، دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کرده 

بعد از . دباشد؛ دادگاه نمی تواند تنها به این دلیل از قبول دادخواست امتناع کند؛ بلکه بایستی در هر حال دادخواست را قبول نمای
                                                           

2
 293ج دوم، ص همان،شمس، عبداهلل؛   

2
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اگر دادگاه تجدیدنظر نیز مانند دادگاه . ارجاع رای صادره به دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود

ولی در . را به همین دلیل صادر خواهد نمود« عدم استماع دعوا»بدوی رای صادره از مرحله بدوی را قطعی تشخیص بدهد، قرار 

گاه تجدیدنظر نظر بر غیرقطعی بودن رأی صادره داشته باشد، با صدور قرار قبولی دادخواست تجدیدنظر به اصل صورتی که داد

. قرار قبول دادخواست تجدیدنظر، تمامی آثار خود اعم اثر تعلیقی و انتقالی را خواهد داشت. رای صادره رسیدگی خواهد کرد

نظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد تجديد»:قانون در این باره مقرر میدارد 643ماده 

 «.قطعي اعالم نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را

تعمداً آن را غیرقطعی اعالم کرده باشد، این همچنین، در صورتی که رأی صادره در اصل قطعی باشد، ولی دادگاه بدوی سهواً یا 

 .امر عالوه بر اینکه مجوّز تجدیدنظرخواهی از رای صادره نیست، بلکه تخلّف انتظامی هم محسوب می شود

استفاده شده « آرا»را، در بخش ابتدایی ماده واژه زی .نشده است یمگفته شده است که این ماده درست تنظ 643در مورد ماده 

غیر قابل اجرا بودن آرای »گذار می خواسته اصلبه نظر می رسد قانون. ین شده استجانش« حکم»در ادامه واژه است، ولی

ی قاطع دعوا قابلیت اجرایی ولی بعداً به یاد این افتاده است که در قانون آیین دادرسی مدنی قرارها. را وضع نماید« غیرقطعی

برای . مگر اینکه قرار دارای آثاری باشد که آن آثار قابلیت اجرا را داشته باشد استفاده کرده است« حکم»ندارد؛ و از اصطالح 

 .بایستی مورد اجرا قرار بگیرد همثال قرار سقوط دعوا گاهاً دارای آثاری است ک

 :اجرای حکم از نظر قانون اجرای احکام مدنی( 5

شود مگر اين كه  دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نميهيچ حكمي از احكام  »:قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد  ماده 

 «.كند صادر شده باشد آن در مواردي كه قانون معيّن مي قرار اجراي موقتقطعي شده يا 

منظور از قرار اجرای موقت، مواردی است که با اینکه حکم صادره قطعی نیست، ولی قابل اجرا آن هم به صورت موقت می 

حكم ورشكستگي بطورموقت »:قانون تجارت مقرر میدارد 3 4برای مثال ماده . جرای موقت را دادگاه صادر خواهد کردقرار ا. باشد

 «اجرامي شود

 .قانون جدید حمایت از خانواده، اجرای حکم طالق منوط به نهایی شدن حکم صادره است 62ماده  همچنین به موجب

 :اجرای آرای صادره در امورر حسبی( 6

شود مگر اينكه دادگاهي كه  شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نمي »:قانون امور حسبی مقرر میدارد 63ماده 

 «.آن را بدهد كند قرار تأخير اجراي رسيدگي پژوهشي مي
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 :جهات تجدیدنظرخواهی( 7

 :جهات تجدیدنظرخواهی در قانون عبارتند از

  دادگاهادعای عدم اعتبار مستندات  -الف  

 .ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود -ب 

 .ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی -ج 

 ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی -د  

 .ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی -ه

 :آیین دادرسی مدنی بایستی به مواردی اشاره نمودبرای تفصیل بیشنتر در مورد موارد تجدیدنظرخواهی در قانون 

منظور از مستندات دادگاه، آن دسته از اسناد و مدارکی است که دادگاه در صدور حکم به آنها استناد نموده و رای را بر  :بند الف

. موضوعی یا حکمی باشد اعتباری آنها ادعا شده مستندات نمایند که مستنداتی که بی مبنای آن صادر نموده است و تفاوتی نمی

بنابراین اگر دادگاه به قانونی استناد کرده باشد که در  (قانون: اسناد تنظیمی بین طرفین، مستندات حکمی: مستندات موضوعی)

چنین در  زمان اقامه دعوا یا زمان رسیدگی به دعوای تجدیدنظر منسوخه بوده، رای صادر به همین علت قابل فسخ است؛ هم 

اعتباری آن باشد، و بتواند این امر را اثبات کند، رای  ادگاه به سندی استناد نموده باشد و تجدیدنظر خواه مدعی بیصورتی که د

 .تجدیدنظر خواسته فسخ خواهد شد

شهود . 2دعوا قابل اثبات با شهادت شهود نبوده . »:باشد عبارتند از 649ماده « ب»مواردی که می تواند از مصادیق بند :بند ب

گفته می شود شرایط قانونی شهادت شهود از جمله « .اند شهود شهادت دروغ داده. 6یط قانونی شهادت را نداشتند شرا

 .در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است« ...بلوغ،عدالت و »

ه و رسیدگی نمایند توج براساس اصل تناظر دادگاه مکلف است به تمامی دالیل و مستنداتی که اصحاب دعوا اقامه می :بند ج

در غیر اینصورت رای صادره به این علت در مرحلۀ تجدیدنظر قابل فسخ خواهد بود؛ اصل تناظر از اصول آمره دادرسی . نمایند

البته توجه دادگاه به . باشد و حتی اگرعدم رعایت آن در ماهیت حکم تأثیری نداشته باشد، باز هم از موارد نقص خواهد بود می

 .ایت، بدین معناست که دادگاه با پذیرش یا عدم پذیرش دالیل را در اسباب موجهه حکم اعالم نمایددالیل ابرازی در نه

تواند از موارد تجدیدنظر اعالم شود، که عدم صالحیت دادرس ابتدا در  ادعای صالحیت نداشتن دادرس در صورتی می: بند د

ات شود؛ و رای قطعی مرحله یا محکمۀ عالی انتظامی مبنی بر عدم دادگاه عالی انتظامی قضات یا محکمه عالی انتظامی ادعا و اثب
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صالحیت قاضی به عنوان دلیل به دادگاه تجدیدنظر ارائه شود؛ زیرا رسیدگی به ادعای عدم صالحیت قضا در قاضی صادرکننده 

الحیت قضا در قاضی همان البته به نظر نگارنده در اینجا منظور از اثبات ص  .رای از صالحیت دادگاه تجدیدنظر خارج است

زیرا اگر موارد رد دادرس . می باشد... عقل، رشد، عدالت، بینایی، طهارت مولد و : شرایط اساسی برای کسب منصب قضا مانند

 .این موضوعات از سوی دادگاه تجدیدنظر به راحتی قابل احراز می باشند(  9ماده )مطرح باشد

در مورد موارد نقض رای صادره در دیوان « م.د.آ.ق 63ماده   بند »با مقایسه این بند با  نکته دیگر در مورد این بند، این است که

این نتیجه به دست می آید که اگر دادگاه در مرحله بدوی، صالحیت محلی برای اقامه دعوا را عالی کشور در پی فرجام خواهی، 

تا پایان اولین جلسه )ود که خوانده در مهلت مقرردر صورتی رای صادره به دلیل فرجام خواهی نقض می ش. نداشته باشد

بدان ایراد کرده باشد؛ ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی در صورتی که دادگاه صادر کننده رای صالحیت محلی را ( دادرسی

یجه فوق با البته نت. ، رای صادره به همین دلیل نقض خواهد شد(چه خوانده ایراد کرده باشد و چه نکرده باشد)نداشته باشد، 

دادگاه صادركننده »:مقرر میدارد  63ماده   بند . قواعد حقوقی سازگار نیست، ولی در هرحال رویه عملی نیز بر همین منوال است

 «.آن ايراد شده باشد رأي، صالحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صالحيت محلي، وقتي كه نسبت به

معنا و مفهوم موازین شرعی و فرق آن با . منظور از مقررات قانونی در این بند شامل مقررات شکلی و ماهوی است :بند ه

ولی در کل به نظر می رسد موازین شرعی، . مقررات قانونی را نیز تا به امروز کسی به طور روشن و واضح پاسخ نداده است

 .معنای اعم تری از مقررات قانونی داشته باشد

 : آثار تجدیدنظرخواهی( 8

اثر سومی که برای . اثر انتقالی و تعلیقی است 2چنان چه سابق بر این نیز اشاره شد، تجدیدنظرخواهی واجد هر 

با تقدیم دادخواست تجدیدنظر، صالحیت دادگاه  به عبارتی. است« پایان صالحیت دادگاه نخستین»تجدیدنظرخواهی شمرده اند 

در مورد   63و  639شود و این امر خود را در تطبیق مواد  صالحیت دادگاه تجدیدنظر شروع می پذیرد؛ و نخستین پایان می

 .کند اصالح رای بیشتر نمایان می

 تر از مرحله نخستین باشد تواند وسیع القاعده نمی محدودۀ مرحله تجدیدنظر، علی :تجدیدنظر  محدوده اثر انتقالی در مرحله .

نماید که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع  نمودن است؛ بنابراین این امر را ایجاب میتجدیدنظر دوباره قضاوت 

 .ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر مسموع نخواهد بود 632نتیجه اینکه طبق ماده . شود

                                                           
 634،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج  
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  تقدیمی، تنها به اگر در دادخواست تجدیدنظرخواهی، کل رای نخستین مورد تجدیدنظر قرار گرفته باشد؛ ولی در الیحۀ

هایی از رای حمله شده باشد؛ بنابراین این امر به منزله محدود کردن اثر انتقالی نیست؛ و کاهش خواسته محسوب  قسمت

و یا تجدیدنظرخواهی  برعکس، اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست فقط به قسمتی از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند. شود نمی

در . م نخستین باشد، نمی تواند با الیحه بعدی آن را به بخش های دیگر حکم نیز گسترش دهدفقط علیه برخی از محکوم سه

مقرر  649در جمع این مطالب ماده . واقع، مالک و معیار ما برای تعیین محدوده تجدیدنظرخواهی دادخواست تجدیدنظر است

 «.نمايد مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مي مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در»:می دارد

 :اقدامات دادگاه تجدیدنظر بعد از رسیدگی به پرونده( 9

رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر به جز مواردی که قانون گذار ترتیبی خاصی را پیش بینی کرده است، برابر با تشریفات مرحله 

شود در مرحله  مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي»: این موضوع مقرر می دارد قانون با اشاره به 633ماده . بدوی خواهد بود

با توجه به این ماده می توان نتیجه گرفت که امور  «.باشد موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به

دادرسی،ابالغ،تاخیر جلسه دادرسی، وکالت در دادرسی و  ترتیب دعوت به جلسه دادرسی و یا برگزاری جلسات: بسیاری از قبیل

 .بسیاری موضوعات دیگر برابر با قواعدی خواهد بود که در مرحله بدوی حاکم است

دادگاه تجدیدنظر بعد از رسیدگی به امور موضوعی و حکمی پرونده مطروحه، حسب مورد به توجه به ایرادات وارده به پرونده،  

رای صادره فقط نسبت به کسانی تاثیر . ممکن است تصمیمات متفاوتی را بگیرد... قاضی صادرکننده رای و صالحیت دادگاه و یا 

مگر اینکه رای . خواهد داشت که در مرحله تجدیدنظرخواهی به عنوان تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده شرکت داشته اند

به همه کسانی که در مرحله بدوی دخالت داشته اند موثر  صادره غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد که در این صورت نسبت

در مورد این ماده نیز مکرراً تذکر می دهیم که نباید رای غیر قابل تجزیه را با اموال غیر قابل تجزیه موضوع ( 639ماده .)است

آن را پاره پاره کرده و هر کدام  رای غیر قابل تجزیه رایی است که بر اساس قواعد و قوانین نتوان مفاد. قانون مدنی یکی پنداشت

برای مثال دعوای جعل بر علیه چند نفر که ی سند را  تنظیم نموده اند، دعوایی . را نسبت به یکی از محکوم علیهم موثر دانست

و دیگر قواعد را به  632،636، 633،63در زیر اقدامات دادگاه تجدیدنظر را در جمع مواد . است غیر قابل تجزیه و تفکیک

 :صورت نموداری مورد بررسی قرار می دهیم
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ند.1  رای صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه  :دادگاه تجدیدنظر،دادگاه بدوی را صالح هب رسیدگی ندا

 .دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است(. 632ماده .)صالح می فرستد

نددادگاه تجدیدنظر،داردس صاردکننده .2  رای صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه  :رای را صالح ندا

 .دیگر از همان دادگاه یا حسب مورد به دادگاه هم عرض دیگری میفرستد

رحله بدوی را صادر و اخطار رفع قرار توقیف دادخواست م:دادگاه تجدیدنظر،دادخواست مرحله بدوی را انقص تشخیص دهد.3 

را « قرار رد دعوای بدوی»روز رفع نقص نماید، در غیر اینصورت  3 نقص به خواهان می فرستد تا طی 

 (633م.)به همین علت صادر خواهد کرد

 .قرار را استوار کرده و رای صادره قطعی است :دادگاه تجدیدنظر،حکم صارده را قرار تشخیص دهد.4  

قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع  :تجدید قرار را نقض کنددادگاه .5 

 (633ماده .)می دهد

. قرار رد دعوا را به همین دلیل صادر می نماید  :دادگاه تجدیدنظر دادخواست دهنده مرحله بدوی را افقد سمت تشخیص دهد. 6

 (633ماده)

نددادگاه تجدیدنظر .7 حکم صادره را  : حکم صارده را خالف موازین شرعی و مقررات اقنونی تشخیص دهد و یا هب ساری جهات حکم صارده یا جزئی از آن را معتبر ندا

 (639شق اول ماده ).حکم صادره قطعی است. جزئاً یا کالً نقض می نماید و حکم جدیدی صادر مینماید

حکم صادره را تایید کرده و برای اجرا به دادگاه  : دادگاه تجدیدنظر، حکم صارده را مطابق اقنون و مقررات و موازین تشخیص بدهد. 8

 (639شق دوم ماده ).حکم صادره قطعی است. نخستین اعاده می نماید

ند. 9 رونده را به مرجع صالح می با صدور قرار عدم صالحیت، پ :دادگاه تجدیدنظر خود را صالح هب رسیدگی ندا

 (م.د.آ.ق 23ماده .)فرستد

مات دادگاه  اقدا
تجدیدنظر پس از 

 رسیدگی
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  م به خاطر سپرد،این موضوع است که اگر دادخواست مرحله بدوی ناقص .د.آ.ق 633نکته ی مهمی که بایستی در مورد ماده

باشد و مدیر دفتر دادگاه بدوی و دادرس متوجه این مساله نشده باشند؛ و نهایتاً در مورد دعوای مطروحه رای صادر شده باشد، با 

م دادگاه .د.آ.ق 633در این صورت طبق ماده . وا در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شودتجدیدنظر خواهی از رای صادره، دع

روزه اعطا می نماید که  3 تجدیدنظر قرار توقیف دادخواست بدوی را صادر می کند و به خواهان مرحله بدوی اخطار و مهلت 

مهلت مقرره آن را به صورت تمبر بر روی  دادخواست خود را تکمیل کند و یا اگر هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است، در

« قرار رد دعوای »روزه و عدم تکمیل دادخواست، دادگاه تجدیدنظر  3 بعد از گذشتن مهلت . دادخواست الصاق و باطل نماید

و نه عدم )در صورتی که نواقص به علت عدم احراز سمت تقدیم کننده دادخواست مرحله بدوی . بدوی را صادر خواهد کرد

باشد، دادگاه تجدیدنظر بدون اخطار و اعطای مهلت مستقیماً قرار رد دعوای مرحله بدوی را صادر ( ست مدرک مثبت سمتپیو

( نه وکیل،نه ولی و نه قیم)زیرا وقتی دادخواست دهنده و اقامه کننده دعوا، هیچ سمتی از سوی اصیل نداشته است. خواهد کرد

ولی بر طبق نظر علما و حقوق دانان آیین دادرسی، در قوانین شکلی و آیین . ستدر واقع گویی اقامه دعوای فضولی کرده ا

 .دادرسی تنفیذ عمل حقوقی جایگاهی ندارد، و هر عملی که فضوالً انجام گرفته باشد، محکوم به بطالن است

 افتادگی  ات طرفین و یا از قلمچنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخص

 ( 63ماده )اثبات رسیده اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن اصالح رأی، آن را تأیید خواهد کرد قسمت از خواسته که به در آن

 دعوا  درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع»:قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد 633ماده

قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد  جهت يادشده در قرار، موجه نداند ولي به جهات به

گاه اتفاق می افتد که دادگاه بدوی قرار رد دعوا را به دلیل عدم احراز سمت  ،در مورد این ماده بایستی بدانید «خواهد كرد

است دهنده صادر می نماید و خواهان از این قرار تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدیدنظر سمت دادخواست دهنده را دادخو

در این شرایط نیازی به نقض قرار رد دعوا به دلیل احراز . احراز می نماید؛ ولی متوجه عدم توجه دعوا نسبت به خوانده می شود

یل عدم ذینفع بودن خواهان نیست و دادگاه نهایتاً قرار صادره را با ذکر این موضوع سمت و سپس صدور مجدد همین قرار به دل

در مواردی هم که قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا اشتباهاً به جای یکدیگر صادر می شوند نیازی به . استوار خواهد کرد

در حقوق اصحاب دعوا ندارد، دادگاه نهایتاً نام قرار را  زیرا آثار هر دو قرار یکی است و تاثیری. نقض قرار مورد اشاره نیست

 .همین ترتیب در دیوان عالی کشور هم رعایت می شود. تغییر داده و آن را استوار خواهد نمود
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 :ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر خواهی( 11

با وضع این قاعده، خواهان و یا  قانون آیین دادرسی مدنی 632ماده . ادعای جدید در مرحله تجدیدنظرخواهی مسموع نیست

همین امر هم مطابق با . خوانده مرحله بدوی را از طرح دعاوی اضافی و دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر ممنوع کرده است

چه اینکه تجدیدنظرخواهی دوباره قضاوت کردن است و طرفین دعوا نهایتاً می توانند درخواست . اصول و قواعد دادرسی است

که خواسته ها و دفاعیاتشان که در مرحله بدوی مطرح نموده اند، در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی و قضاوت مجدد قرار  نمایند

البته قانون گذار در مواردی با نام بردن از ادعاهایی، آنها را از شمول ادعاهای جدید خارج نموده و طرح آنها را در مرحله . گیرد

ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد  »:م در این باره مقرر می دارد.د.آ.ق 632ماده . ستتجدیدنظر مسموع اعالم نموده ا

 :شود بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي

به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته  مطالبه قيمت محكوم - 

 .است

المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات  ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت -2

 قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت از

 .صدور رأي رسيده باشد آن بعد از

 «.المثل يا بالعكس المسمي به اجرت تغيير عنوان خواسته از اجرت -3

می توان چنین مثال زد که خواهان در مرحله بدوی عین خواسته را از خوانده مطالبه نموده و در  632در مورد بند اول ماده ( الف

بین رای بدوی و درخواست تجدیدنظر، عین خواسته توسط خوانده تلف درفاصله . همان مرحله محکوم به بی حقی شده است

سپس خواهان اقدام به تجدیدنظر خواهی از حکم صادره نموده و در دادخواست تجدیدنظر به دلیل تلف شدن عین .می شود

 .خواسته، قیمت آن را از خوانده مطالبه می نماید

در مورد بند دوم نیز باید گفت که گاه ممکن است خواهان از خوانده مطالبه منافعی را بنماید که باید برای مثال روزانه، (  ب

در این شرایط اگر ( برای مثال مطالبه اجاره بهای عین مستاجره و یا مطالبه نفقه زن.)ماهیانه یا سالیانه به وی پرداخت نماید

کوم شود و تصمیم به تجدیدنظرخواهی از رای صادره نماید، طبیعتاً آن دسته از اقساطی را که در خواهان در مرحله بدوی مح

در . طول دادرسی بدوی و شروع رسیدگی مرحله تجدیدنظرخواهی بر خواسته قبلی اضافه شده است را هم مطالبه خواهد نمود

خواسته ها و ادعاها هم رسیدگی نماید و نسبت بدان ها اقدام  این مواقع قانون گذار اجازه داده است تا دادگاه تجدیدنظر به این

 .به اتخاذ تصمیم نماید



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                       خواهیتجدیدنظر                                                                                                                                                                                                                                                   آنیی داردسی مدنی  
 

222 
 

خواهان در مرحله ی بدوی، خواستار خلع ید از ملک خویش توسط خوانده شده . موضوع بند سوم نیز کامالً روشن است( ج

. لع ید و مطالبه اجرت المثل قرار داده استمی داند، خ« غصب»است و خواسته خود را به دلیل اینکه منشا تصرفات خوانده را 

 .ولی در مرحله ی تجدیدنظر منشاء تصرفات خوانده را عقد اجاره توصیف نموده و خواستار اجرت المسمی می شود

  در صورتیکه خواهان برای مثال مطالبه عین مالی را نموده و خوانده محکوم به رد عین شده باشد، فقط خوانده محکوم علیه

واند نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی کند و اگر خوانده اقدام به تجدیدنظرخواهی نکند، چون خواهان حق تجدیدنظرخواهی ت می

 .نیز وجود داشته باشد 632گیرد تا امکان طرح درخواست بندهای مواد  ندارد، دعوای تجدیدنظرخواهی مورد رسیدگی قرار نمی

  کلی مرحله بدوی باشد و بخواهد همزمان با تجدیدنظرخواهی، عنوان خواسته در صورتی که خواهان محکوم علیه جزئی یا

خود را از اجرت المثل به اجرالمسمی نیز تغییر دهد، فقط کافی است که درخواست تبدیل خود را در دادخواست و در قسمت 

درخواستی را داشته باشد ولی اگر خواهانی که در مرحله بدوی پیروز شده است، بخواهد چنین . شرح دادخواست بنویسد

بایستی منتظر بماند تا خوانده از رای مرحله ی بدوی تجدیدنظرخواهی نماید، سپس درخواست خود را به صورت کتبی تقدیم 

 .به درخواست خواهان به تبع تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی خواهد شد. دادگاه نماید

 دلیل جدید و تفاوت آن با ادعای جدید: 

م، .د.آ.ق 632چنان که در بحث قبلی مطرح کردیم، ادعای جدید به موجب ماده .را نباید با دلیل جدید یکی دانست ادعای جدید

در مرحلۀ تجدید نظرخواهی مسموع نیست؛ در حالیکه هیچ نصی طرح دلیل جدید را در مرحله تجدیدنظر ممنوع نکرده است؛ 

استفاده قرار گرفته باشد که دادگاه نخستین به علت تأخیر در استناد به آن  برای مثال، در صورتیکه دلیلی در مرحله نخستین مورد

یا عدم پرداخت هزینه آن، دلیل مذبور را از اعداد دالیل خارج کرده باشد، استناد کننده می تواند از دلیل خویش اینبار در مرحله 

تناد کننده در مرحله تجدیدنظر بدان استناد می نماید، در از نظر حقوقدانان نیازی نیست که دلیل که اس. تجدیدنظر استفاده نماید

مرحله تجدیدنظر وجود داشته باشد یا نه؟ تفاوتی هم نمی کند که طرفی که به دلیل جدید استناد می کند، از وجود آن در مرحله 

 .بدوی آگاه بوده باشد یا خیر

 :استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی( 11

البته هر یک از مقاطع . مقطع زمانی مختلف صورت گیرد 6دانستیم که استرداد دعوا در مرحله بدوی ممکن است در سابق بر این 

در مرحله تجدیدنظر برخالف مرحله ی بدوی، در هر مقطع از مقاطع دادرسی که . دارای آثار مخصوص به خودی می باشد

البته ممکن است هر دو طرف . صادر خواهد شد« ر ابطال دادخواستقرا»تجدیدنظرخواه بخواهد دعوای خود را استرداد نماید، 
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در این مواقع بایستی دقت کرد که استرداد دادخواست . دعوای بدوی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده باشند

برابر قانون طرح شده هر یک از طرفین، فقط نسبت به دعوای وی موثر خواهد بود و به دادخواست طرف مقابل در صورتی که 

 (636ماده .)در مرحله فرجام خواهی نیز وضع به همین منوال است.باشد، در هر حال رسیدگی خواهد شد

 :صدور حکم غیابی و امکان واخواهی در مرحله تجدیدنظر( 12

شده و برای اینکه حکم صادره غیابی محسوب . حکم صادره در مرحله تجدیدنظرخواهی ممکن است غیابی محسوب شود

البته شرایط غیابی بودن حکم مرحله . محکوم علیه بتواند از آن واخواهی نماید، بایستی شرایطی وجود داشته باشد

تجدیدنظرخواهی، همان شرایط حکم غیابی در مرحله بدوی است، با این تفاوت که در مرحله تجدیدنظرخواهی وضع کمی 

اینکه حکم مرحله تجدیدنظر غیابی محسوب شود، خوانده مرحله بدوی باید به اختصار گفته شود که برای . پیچیده تر می شود

. در دادرسی مرحله بدوی شرکت ننماید، وکیل یا الیحه نفرستد و اخطار دعوت به جلسه دادرسی نیز، ابالغ واقعی نشده باشد

هان محکوم شده از حکم صادره طبیعی است که خوا. سپس رای مرحله بدوی حکم بوده و بر علیه خواهان آن مرحله صادر شود

بعد از اینکه خواهان که تجدیدنظرخواه هم محسوب میشود تجدیدنظرخواهی نمود و جلسه . تجدیدنظرخواهی خواهد کرد

دادرسی تشکیل شد و تجدیدنظرخوانده که همان خوانده مرحله بدوی است در هیچ یک از مراحل دادرسی مرحله تجدیدنظر 

ا الیحه هم نفرستد و اخطار دعوت به جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز مانند مرحله بدوی ابالغ هم شرکت ننموده و وکیل ی

واقعی نشود، در صورتی که حکم صادره نقض شده و این باز تجدیدنظرخوانده محکوم شود، می تواند از حکم صادره از دادگاه 

دقت شود که هیچ . ی برابر با واخواهی مرحله بدوی استتشریفات واخواهی، موعد و نحوه رسیدگ. تجدیدنظر واخواهی نماید

 .یک از اخطارهای دعوت به جلسه دادرسی یا دادنامه ها نباید ابالغ واقعی شده باشد

همچنین متذکر می شویم که واخواهی از حکم مرحله تجدیدنظر را فقط و فقط خوانده مرحله بدوی، آن هم با شرایطی که 

بنابراین حکم صادره نسبت به خواهان، هرچند در مرحله بدوی محکوم شده و تجدیدنظرخواهی . گفتیم می تواند انجام دهد

تمامی . نماید و در هیچ یک از مراحل دادرسی تجدیدنظر شرکت نکرده و الیحه و وکیل هم نفرستد، در هر حال حضوری است

در پایان گفته شود . حله تجدیدنظر هم حاکم استقواعدی که برای ابالغ و اجرای حکم غیابی در مرحله بدوی گفته شد در مر

 .که مرجع واخواهی از احکام غیابی دادگاه تجدیدنظر، شعبه صادر کننده رای غیابی است
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 :تجدیدنظر خواهی از آرای صادره در امور حسبی( 13

جام نیست جز آنچه در و فر (تجدیدنظرخواهی)تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهشقانون امور حسبی  23مطابق ماده 

بنابراین قانون گذار در امور حسبی نیز اصل را بر قطعیت احکام و تصمبمات صادره از سوی دادگاه  .قانون تصریح شده باشد

مرجع  .روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است 23ح همان .ا.ق 29مدت تجدیدنظرخواهی نیز طبق ماده . قرار داده است

صمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صالحیت شکایت پژوهشی از ت

 (ح.ا.ق 29ماده ).پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد رسیدگی

. ت نیستبر اساس نظر حقوقدانان برای تجدینظرخواهی از احکام و تصمیمات راجع به امور حسبی نیازی به تنظیم دادخواس

 .اسم برده است که در واقع سندی است ساده بدون نیاز به تشریفات خاصی« شکایت»زیرا قانون گذار از واژه 

: دراین باره ماده قانون امور حسبی مقرر می دارد. برخالف امور مدنی، تجدیدنظرخواهی از امور حسبی فاقد اثر تعلیقی است

آن را  كند قرار تأخير اجراي شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي مورد شكايت نميشكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم »

 «.بدهد

 :تجدیدنظرخواهی از آرای شوراهای حل اختالف( 14

این آرا شامل آرای صادره از قاضی شورا و اعضای . باشد کلیه آرای صادره از شورای حل اختالف، قابل تجدیدنظرخواهی می

قاضی شورا و مرجع تجدید نظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان  ،مرجع تجدیدنظر از آرای شورا. دباش شورا می

 . نماید مبادرت به صدور رای می چنانچه مرجع تجدیدنظر آرا را نقض نماید راساً. باشد ی قضایی می حوزه

 :تجدیدنظرخواهی از آرای دیوان عدالت اداری( 15

   ماده ( الف)که علیه واحدهای بند  شد؛ مگر آن احکام شعب دیوان قطعی تلقی می 633 براساس قانون سابق دیوان مصوب  

( های وابسته به آنها ها و نهادهای انقالبی و مؤسسه های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان وزارتخانه)قانون دیوان 

، تمام آرای صادره از شعب بدوی دیــوان مـطــابــق 639 قانون سابق دیوان در سال  9 پس از اصالح ماده . شد صادر می

ایــن مـاده تــوســط هــر یـک از طـرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نـمــایـنــده قــانــونـی آنـهـا قــابـلـیــت 

، احـتـمـاالً بـه خـاطر تأسیس سیستم 693 مـصـوب طـبق قانون جدید دیوان عدالت اداری . تـجـدیـدنـظـرخـواهـی داشت

قانون  3رو براساس ماده  تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آرا، تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده، ازاین

اری مصوب قانون دیوان عدالت اد 46و  63، 9 ، 3 اما براساس مواد  . ادره توسط شعب دیوان قطعی استاخیرالذکر آرای ص
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: در موارد زیر آرای دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است 693 

مطابق ماده : قرار امتناع از رسیدگی -۱: باشد شود و به شرح زیر می آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می( الف

نانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد، قانون دیوان عدالت اداری چ 66

قانون دیوان عدالت   2برابر ماده : قرار عدم صالحیت -۲. شود پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می

ـــی بـــه شکایات از صالحیت دیوان خارج اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهــــد کــــه رســیــــدگ

: قرار رد دادخواست -۳ .فرستد است، با صـــدور قـــرار عــدم صالحیت و قطعیت آن، پــرونـده را بـه مـرجـع صـالـح می

جب یک توان به مو که شاکی یک یا چند نفر باشد نمی شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است، طرف نظر از این

در صورت عدم رعایت این امر، . که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید دادخواست مطرح نمود؛ مگر آن

، به موجب قراری که  69 و انقالب اصالحی های عمومی آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه 23دادخواست، مستفاد از ماده 

در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ : قرارداد ابطال دادخواست -۵  . شودمی نماید، رد شعبه بدوی صادر می

در : قـرار رد شکایت -6  . شود وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می

طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت  …صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، والیت و

عنه نباشد و یا قبالً  و یـا شکایت طرح شده مـتوجه مشتکی …قانونی برای طـرح شـکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و

ده باشد، بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر ش

تواند تا قبل از اعالم پایان رسیدگی دیوان  شاکی می :قرار اسقاط شکایت -7. نماید شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می

در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، در ایـن صـورت دیـوان قـرار اسقاط شکایت را صادر 

هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که  :صدور دستور موقت -8  . باشد کان پذیر نمینماید و تجدید شکایت ام می

قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران  6 اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 

قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر 3 تواند با اجازه حاصله از ماده  آن در آتیه متعسر است، می

شود؛  آرایی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می( ب. توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف، قطعی بنماید

مورد است که  4تنها در . نماید که شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات، اقدام به صدور حکم می توضیح این

اشـتـبـاه  -   : امکان تجدیدنظر نسبت به آرای شعب بدوی اعم از حـکــم یــا قــرار پیش بینی شده است که عبارتند از

قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود  6قاضی از  2قاضی و  2اگر الاقل یکی از : قـاضـی
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. نماید و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می شوند، ضمن اعالم نظر مستند

دیوان به یکی از شعب  قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی،پرونده پس از رسیدگی در هیئت عمومی

یا رئیس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی در صورتی که رئیس قوه قضاییه  -2  . شد بدوی جهت رسیدگی ارجاع می

شعبه مزبور در صورت وارد . دهد و قانونی تـشـخـیـص دهـد، مـوضـوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می

ماید، با علیه از اجرای رأی استنکاف ن درصورتی که محکوم -6. نماید دانستن اشکال اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می

شده  رأی صادر. شود سال وجبران خسارت وارده محکوم می 3کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا  رأی شعبه صادر

پس از صدور رأی وحدت رویه  -4. باشد روز پس از ابـالغ، قـابـل تـجـدیـدنـظـردر شـعـب تـشـخـیص دیوان می 23ظرف 

مـطرح وغیرصحیح تشخیص داده  کــه در هـیـئــت عـمـومـی در مــورد احـکــامــیدیــوان  توسط هیئت عــمـــومـــی

حـق تـجـدیـدنـظـرخواهی در شعب  شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنـامـه رسـمـی  می

د نظر در سیستم سابق شعبه تجدی. تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است

مستشار تشکیل  4شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و  مستشار تشکیل می 2دیوان از یک رئیس و 

 .شود می
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 :فرجام خواهی( فصل هفدهم

 «613تا  633مواد »

 :تعریف( 1

قانون آيين دادرسي مدني بدين شكل 633فرجام خواهي از طرق فوق العاده شكايت از آراي دادگاه ها حساب مي آيد و در ماده 

فرجامي با موازين شرعي و رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست »: تعريف شده است

مرجع فرجام خواهي كه در ايران ديوان عالي  مالحظه مي گردد،همان طور كه از تعريف ارايه شده در قانون  .«مقررات قانوني

كه اگر  ؛كه آيا با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خيربررسي كند تا  مالحظه مي نمايدفقط متن حكم را  ،كشور است

آن را به مرجع تالي براي  ،راي را نقض ميكند و بدون اينكه وارد ماهيت شوددر غير اينصورت داشت راي را ابرا و مطابقت 

در دادگاه هاي خارجه عمل اين است كه ديوان فرجامي به هيچ وجه كاري به پرونده دعوي ندارد جزء ».رسيدگي مجدد ميفرستد

و امور ماهوي آن به مطالعه مقدمه حكم اكتفا مي نمايد و حق هم  جريان دعوابراي اطالع از  متن حكم چيزي مالحظه نمي كند

 1«البته همين است

. معمول است كه گفته مي شود، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و ديوان عالي كشور، شان رسيدگي ماهوي را ندارد

آن با قانون و موازين شرع به وسايل استخراج موضوع  معني اين عبارت اين است كه ديوان در رسيدگي به راي صادره و تطبيق

متوسل نمي ... قرار كارشناسي، قرار معاينه محل و تحقيق محل، قرار تطبيق اسناد، استكتاب، رسيدگي به اصالت اسناد و : مانند

ديوان »از اينكه برخي مي پندارد منظور . به همين خاطر است كه مي گويند رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است. شود

عالي كشور رسيدگي ماهيتي نمي كند، اين است كه ديوان با موضوع پرونده كاري ندارد كه آيا مثالً ملكي كه خواهان ادعاي 

در واقع . خريد آن را داشته و از خوانده تحويل آن را خواستار است، واقعاً فروخته شده است يا خير؟ اين تصور غلط است

اين است كه ديوان بعد از نقض راي صادره اقدام به صدور راي جديد در ماهيت پرونده نمي كند و منظور از اين عبارت 

دومين عامل رسيدگي شكلي ديوان عالي كشور همان . رسيدگي ماهوي مجدد را به يكي از شعبات هم عرض واگذار مي نمايد

 .است كه گفته شد

 :آرای قابل فرجام خواهی( 2

در نظام ( غيرمالي-مالي)دانيم كه به جز مواردي بسيار اندک و انگشت شمار، رسيدگي به تمامي دعاوي قبل از هر چيز بايستي ب

يعني اينكه يک پرونده بعد از رسيدگي در مرجع بدوي، نهايتاً مي تواند فقط در يک مرجع باالتر . درجه اي است 2قضايي ايران، 

                                                           
 132ص-1631چاپ اول-انتشارات مجد،جلد دوم،آيين دادرسي مدني و بازرگاني،احمد،متين دفتري  1
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يعني اينكه رايي كه از دادگاه بدوي صادر . درجه اي بود 6حقوقي ايران  سابق بر اين رسيدگي در نظام. تحت رسيدگي قرار گيرد

 .مي شد، مي توانست در دودرجه باالتر نيز مورد رسيدگي مجدد و تجديدنظر خواهي قرار گيرد

ابل فرجام با اين استدالل، راي نهايي رايي است كه غير ق« غيرنهايي»رايي كه قابليت فراجام خواهي را داشته باشد، رايي است 

بنابراين بين راي نهايي . راي نهايي به قياس اولويت راي قطعي هم هست، ولي راي قطعي لزوماً راي نهايي نيست. خواهي باشد

 .و راي قطعي رابطه ي منطقي عموم الخصوص مطلق برقرار است

راي قابل فرجام خواهي بايستي براي درک كامل آ. حال با اين توضيحات مي توان آراي قابل فرجام خواهي را شمارش نمود

 :قابليت فرجام خواهي آنها با توجه به دادگاه صادر كننده راي، به طور مجزا مورد بررسي قرار داد

 (درجه اي 6)آراي صادره از دادگاه تجديدنظر(ب   (درجه اي2)آراي صادره از دادگاه بدوي( الف

 (:یرسیدگی های دو درجه ا)آرای صادره از دادگاه بدوی( 1-2

؛ راي قطعيت يافته رايي «قطعيت يافته باشند»آراي صادره از دادگاه بدوي در صورتي قابليّت فرجام خواهي را خواهند داشت كه 

پس تفاوت راي قطعيت يافته با راي . است كه قابل تجديدنظرخواهي باشد، ولي در مهلت مقرر از آن تجديدنظرخواهي نشود

ايي است كه يا از ابتدا طوري تقويم شود كه قابل تجديدنظرخواهي نباشد و يا قابل قطعي در اين است كه راي قطعي، ر

تاكيد مي . تجديدنظر باشد و از آن تجديدنظرخواهي به عمل آيد و دادگاه استان بدان رسيدگي كرده و نهايتاً راي صادر نمايد

به )د، ديگر قابليت فرجام خواهي را نخواهد داشت شود كه راي صادره از دادگاه بدوي اگر به مرحله تجديدنظرخواهي وارد شو

درجه است  2، زيرا چنان كه قبالً هم متذكر گشتيم، رسيدگي در دادگاه هاي ايران (جز موارد استثنايي كه بعداً بررسي خواهد شد

 .نه سه درجه اي

درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم » :م در اين باره مقرر مي دارد.د.آ.ق 633ماده 

 :خواهي نيست مگر در موارد زير فرجام

:احكام–الف

 .ريال باشد( 00 000 000)احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون  -1

 .احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت -0

 .اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدقرارهاي زير مشروط به  -ب 

 .قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد-1

 «.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا -0

ن چنين تقسيم بندي قانون آيين دادرسي مدني، آراي قابل فرجام خواهي صادره از دادگاه بدوي را مي توا 633با توجه به ماده 

 :نمود
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 : احکام(1-1-2

 غير مالي( مالي ب( الف:احكامي كه از دادگاه صادر مي شود به دو دسته تقسيم مي شوند

خواسته دعواي منجز به حكم . 1: از احكام مالي آن دسته قابل فرجام خواهي هستند كه داراي دو شرط باشند :احکام مالی( الف

 ميليون ريال باشد 22ميزان خواسته باالي . 2وجه نقد باشد 

استه حتماً دليل اينكه مي گوييم موضوع خو. بنابراين با فقدان يكي از دو شرط فوق، راي صادره قابل فرجام خواهي نخواهد بود

« خواسته»م، فقط از اصطالح .د.آ.ق 633ماده « الف»از قسمت ( 1)اين است كه قانون گذار در بند « وجه نقد باشد»بايستي 

خواسته يا بهاي »م، از عبارت .د.آ.ق 662در حاليكه در موردي مشابه در باب تجديدنظرخواهي و در ماده . استفاده نموده است

برخي از حقوق دانان اعتقاد دارند، آيين دادرسي مدني قانوني است شكلي و بايستي در هر حال به حد . استفاده كرده است« آن

خواسته »پس اگر قانون گذار مي خواست خواسته هاي غير پول را هم قابل فرجام خواهي بداند، با درج عبارت . نص اكتفا نمود

در مقابل سيل عظيم حقوق دانان اعتقاد دارند،  1.عالم مي نموددر قسمت فرجام خواهي چنين موضوعي را مجاز ا« يا بهاي آن

ناشي از اشتباه محض قانون گذار بوده و در واقع اين عبارت  633از قسمت الف ماده ( 1)عدم وجود عبارت بهاي خواسته دربند 

بهاي »ادعا مي نمايند كه عبارت برخي حتي پا را فراتر از اين گذاشته و  2.با مسامحه قانون گذاران از اين جمله افتاده است

بايستي  6.در پيش نويس قانون بوده است ولي به داليل نامعلوم در متن نهايي مجلس شوراي اسالمي از قلم افتاده است« خواسته

 مطالبه عين معين يا حقوقي باشد كه حتي ميليون ها تومان تقويم شده باشد ،دانست كه اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوي

زيرا . و حتي راي دادگاه بدوي به دليل عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافته باشد،حكم صادره قابل فرجام خواهي نخواهد بود

 .گفتيم فقط آراي قابليت فرجام خواهي را خواهند داشت كه موضوع خواسته آن وجه نقد باشد

برخي از اين احكام دو درجه اي و برخي ديگر . ارنداز احكام مالي فقط تعدادي قابليت فرجام خواهي د :احکام غیر مالی( ب

يعني اگر از دادگاه بدوي صادر شوند و به مرحله تجديدنظرخواهي وارد شوند و دادگاه استان هم در مورد . سه درجه اي هستند

 .نمايد مجدداً قابل شكايت در ديوان عالي كشور هستندآنها راي صادر 

 :بارتند ازاحكام غيرمالي قابل فرجام خواهي ع

 احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت

                                                           
 ص 2شمس عبداهلل، منبع پيشين، ج  1
 633حياتي، علي عباس، آيين دادرسي مدني در نظم كنوني، ذيل ماده : به نقل از  2
 با تمامي اين وجود در سواالت كنكور نظر دكتر شمس مالک عمل خواهد گرفت  2
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درجه اي محسوب مي  2توليت . درجه اي و ثلث،حبس  6اصل نكاح و فسخ نكاح ، طالق، نسب حجر و وقف : از اين دسته

 .صادره از دادگاه تجديدنظر هم آمده انددعواي اول در قسمت آراي قابل فرجام  5دليل اين استدالل اين است كه . شوند

 .در مورد مالي غير مالي بودن دو دعواي وقف و ثلث اختالف نظر شديدي بين حقوق دانان وجود دارد:نکته

قرارهاي قاطع دعوا در صورتي قابل فرجام خواهي خواهند بود كه اصل قانون،  763ماده « ب»به استناد بند  :قرارها( 2-1-2

اين بدان معني است كه قرار در دعوايي صادر شده باشد كه اگر به جاي قرار، حكم .ها قابل فرجام خواهي باشد حكم راجع بدان

ميليون ريال  22يعني قرار در دعوايي صادر شود كه اگر مالي است، خواسته آن باالي . صادر ميشد، قابل فرجام خواهي مي نمود

قرارهاي قابل فرجام خواهي عبارت اند . اهي در موعد مقرر، قطعيت يافته باشدوجه نقد باشد و قرار به دليل عدم تجديدنظرخو

 .قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا: از

ان اعتقاد دارند هيچ همچنين ايش. دعوا قرار دارد« شبه قاطع»از نظر استاد شمس قرار عدم اهليت در زمره قرارهاي  :نکته

خصوصيتي بين اين قرارها با قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا وجود ندارد كه قانون گذار اين دو قرار را از دايره قرارهاي قابل 

به نظر ايشان قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا نيز با شرايط گفته شده قابليت تجديدنظر دارد و . فرجام خواهي خارج كرده است

 .دم ذكر اين دو قرار ناشي از مسامحه قانون گذار بوده استع

  در صورتي »قرار رد دادخواست در صورتي كه از دفتر دادگاه صادر شود قابل فرجام خواهي نيست، زيرا قانون گذار از قيد

 .استفاده نموده و صدور اين قرار از دفتر دادگاه را نهايي اعالم نموده است« كه از دادگاه صادر شده باشد

 (:ه درجه ايرسيدگي هاي س)آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر( 2-2

وقتي قانون گذار اجازه مي دهد راي صادره از دادگاه تجديدنظر نيز در برخي از موارد قابليت تجديدنظر را داشته باشد، معني 

مرحله را  2زيرا راي صادره از دادگاه تجديدنظر . اش اين است كه اعتقاد به سه درجه اي بودن اين نوع رسيدگي ها دارد

 .درجه 6وانيم نسبت بدان فرجام خواهي نماييم، كل رسيدگي مي شود گذرانده است و اگر بت

قانون گذار در مورد آراي صادره از دادگاه هاي تجديدنظر نيز اصل را بر نهايي بودن و غير و غبر قابل فرجام خواهي بودن اين 

خواهي نيست مگر در  تان قابل فرجامآراي دادگاههاي تجديدنظر اس»: عنوان مي دارد 631و در صدر ماده . آرا قرار داده است

قانون آيين دادرسي مدني، آراي صادره از  631براي شناختن قابليت فرجام خواهي اين آرا، با توجه به ماده  بنابراين «..موارد زير

 :دادگاه هاي تجديدنظر را نيز بايستي در دو دسته مجزا مورد بررسي قرار داد

 :احکام( 1-2-2

بنابراين رسيدگي به . احكام مالي صادره از دادگاه تجديدنظر در هيچ صورتي قابليت تجديدنظر را ندارند :احکام مالی( الف

 .خواسته هاي مالي در هر حال دو درجه اي است



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                         فرجام خواهی                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی مدنی   
 

252 
 

قابل  اصل نكاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقفاز احكام غير مالي صادره از دادگاه تجديد نظر،  :احکام غیر مالی( ب

بدين نحو كه اين دسته از احكام كه . درجه اي خواهند بود 6پس دعاوي پيش گفته داراي امتياز رسيدگي . فرجام خواهي هستند

از دادگاه بدوي صادر مي شوند و نسبت به آنها تجديدنظرخواهي مي شود و دادگاه تجديدنظر نيز نسبت بدان ها رسيدگي 

. ند، در صورت درخواست محكوم عليه، باز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهند بودماهوي انجام داده و راي صادر مي ك

مجدداً متذكر مي شويم كه بين مالي بودن يا غير مالي بودن دعواي وقف اختالف نظر شديدي بين حقوق دانان وجود دارد كه ما 

 1.بَنا را بر غيرمالي بودن دعواي فوق نهاده ايم

رهاي رد دادخواست و ابطال دادخواست و قرار عدم اهليت طرفين و در نهايت قرار سقوط دعوا اگر در قرا :قرارها( 2-2-2

البته بايد . مورد دعاوي صادر شود كه اصل حكم راجع بدان ها قابليت فرجام خواهي را دارند، قابل فرجام خواهي خواهند بود

فرجام خواهي خواهد بود كه راساً و ابتدا به ساكن از دادگاه  دقت داشت كه قرار ابطال و يا رد دادخواست در صورتي قابل

رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر تاييد قرار دادگاه بدوي در مورد ابطال يا رد دادخواست به بنابراين، . تجديدنظر صادر شده باشد

دادخواست از دادگاه بدوي صادر شود پس اگر قرار رد دادخواست و ابطال . شوديمنزله قرار صادره از دادگاه تجديدنظر تلقي نم

ولي قرار سقوط دعوا در هر ( دو مرحله اي اند)و تجديدنظر آن را تاييد نمايد، قرارهاي فوق الذكر قابل فرجام خواهي نيستند

حال چه ابتدا به ساكن از دادگاه تجديدنظر صادر شوند و چه در تاييد راي دادگاه بدوي باشند، نظر به اهميت و حساسيت 

 (سه مرحله اي اند.)موضوع قابل فرجام خواهي اند

   قرار رد دادخواست در صورتي كه از دفتر دادگاه صادر شده باشد قابل فرجام خواهي نيست، حتي اگر اصل حكم راجع به

 .آن قابل فرجام خواهي باشد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ميليون ريال يا مقوم به  12باالي در اليحه جديد اصالح قانون آيين دادرسي مدني كه توسط شوراي عالي آيين دادرسي مدني تدوين يافته است تمامي دعاوي    

 .درجه اي را دارند 6ميليون ريال قابليت رسيدگي  12باالي 
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 .وان ترسيم نمودبا تمامي توضيحاتي كه داده شد، نمودار آراي قابل فرجام را بدين صورت مي ت

 ميليون ريال باشد 22خواسته حكم صادره وجه نقد باالي  :مالی          
 احكام             

 اصل نكاح،فسخ نكاح،طالق،حجر،وقف،ثلث،حبس و توليت :غیرمالی    آرای بدوی( الف       

در صورتي كه اصل حكم راجع  بدان ها : قرار رد يا ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا و عدم اهليت طرفين :قرارها  

 قابل فرجام خواهي باشد

 

 اصل نكاح،فسخ نكاح، طالق، حجر و وقف :احکام           

 احکام دادگاه تجدیدنظر( ب     

و قرار عدم اهليت ( كن از دادگاه تجديد نظر صادر شودراسا و ابتدا به سا)قرار رد يا ابطال دادخواست :قرارها

 .به شرطي كه اصل حكم راجع بدان ها قابل فرجام خواهي باشد: طرفين و قرار سقوط دعوا

 نکات: 

  در دعاوي مالي صرف نظر از خواسته يا ميزان آن، در صورتي كه حكم دادگاه نخستين در مهلت مقرر مورد

اما چنانچه خواسته دعوا . راي صادره از دادگاه تجديدنظر در هر حال غيرقابل فرجام خواهي است ،تجديدنظرخواهي قرار گيرد

ميليون ريال باشد و نسبت به حكم دادگاه نخستين در مهلت مقرر، تجديدنظرخواهي نشود، محكوم علسه مي تواند  22بيش از 

بنابراين بايد دقت شود كه قابليت . «كمتر از اين مقدار باشد محكوم به»در مهلت مقرر نسبت بدان فرجام خواهي نمايد، حتي اگر 

 .فرجام خواهي بر اساس خواسته خواهان مشخص مي شود، نه ميزان محوم به مرحله بدوي

 آرای وحدت رویه: 

مي شود اين قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مـدني مستفاد  631آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده  .1

است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي باشد و كلمـه اصل به 

كلمه طالق در جمله بطور مطلق ذكرشده، ثانيا  زيرا اوالً. ماده مزبور از جمله طالق تسري ندارد 2ساير موضوعات مذكور در بند 

ز اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است، بنابراين و با توجه به اهميت طالق از نظر شارع مقدس ا( ،)كلمه طالق با عالمت 

اسالم كليه دعاوي مربوط به طالق قابل رسيدگي فرجامي بوده و راي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد 

قانون آئين دادرسي دادگاههاي  232اين راي به استناد ماده . مي شود به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور تاييد

رای وحدت رویه ).عمومي و انقالب در امور كيفري براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه الزم االتباع است

 (91/7/9737مورخه  666شماره 
 

  در موارديكه دادگاه ضمن رسيدگي به امر. عنوان حقوقي داردنظربه اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم . 2

 فرجام
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  قانون تشكيل 21ماده  5با توجه به اطالق بند  ،نمايد جرم هم رسيدگي مي كيفري به دعواي ضرر و زيان ناشي از

  مبلغ بيست ميليون ريال باشد هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بيش ازدادگاههاي عمومي و انقالب 

  از قانون آئين دادرسي 613و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده جع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور خواهد بود مر

  بنابر. حكم جزائي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور است كيفري

  .شود گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص مي اساس صادر اين راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه بر اين

  موارد مشابه براي تمام محاكم در 1621اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 

 (9/7/9731-606رای وحدت رویه شماره ).و شعب ديوانعالي كشور الزم االتباع است

خصوص احكام مدني است و در مورد احكام و ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم نصاب مقرر قانون آيين دادرسي مدني، م.6

 (3/4/9717مورخ  37رای وحدت رویه شماره ). جزايي صادر مي كنند قابل اجرا نيست

 1653نظر به اينكه دعوي مطالبه ي اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب .6

اين راي بر طبق ماده واحده . بنابراين اين دعوا قابل فرجام خواهي است. قانون مزبور خارج است 23نمي باشد و از شمول ماده 

رای ). ي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع استبرا 1621قانون وحدت رويه قضايي، مصوب 

 (94/3/9764مورخه  37وحدت رویه شماره 

قانون اراضي شهري صادر مي شود قابل رسيدگي  12آراي دادگاه هاي عمومي حقوقي كه در اعتراض به راي كمسيون ماده . 5

 (هیات عمومی دیوان عالی کشور 97/93/9764-77رای وحدت رویه شماره ). فرجامي نيست

 :موانع فرجام خواهی( 3

همانند تجديدنظر خواهي، در فرجام خواهي نيز گاه اصل راي صادره با توجه به قواعد پيش گفته شده قابل فرجام خواهي  

م در اين باره مقرر مي .د.آ.ق 633ماده . است؛ ولي قانون گذار به سبب پاره از داليل راه فرجام خواهي را بر آن ها بسته است

 :در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود( الف )بندهاي  احكام زير اگرچه از مصاديق»: دارد

 .احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه -1

 .طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند احكام مستند به نظريه يک يا چند نفر كارشناس كه طرفين به -2

 .قاطع دعوا باشداحكام مستند به سوگند كه  -6

 .خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند احكامي كه طرفين حق فرجام  -6

شود، درصورتي كه حكم راجع به اصل  دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به -5

 .رسيدگي فرجامي نباشد دعوا قابل
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 .خواهي است غيرقابل فرجامموجب قوانين خاص  احكامي كه به -3

  نکات: 

  بايد بدانيم كه اقرار قاطع دعوا چه به طور صريح و چه به طور ضمني، از موانع فرجام خواهي تلقي مي ( 1)در مورد بند

 .ولي استاد شمس اعتقاد دارند اقرار ضمني هرچند قاطع دعوا باشد، در رويه قضايي ايران از موانع فرجام خواهي نيست. شود

بنابراين اقرار يا بايد دقيقاً مربوط به خود خواسته خواهان باشد و خوانده ادعاي خواهان را صريحاً تاييد نمايد تا بتوان گفت 

تاييد خواسته خواهان در اليحه هاي تقديمي به دادگاه يا در يكي از اوراق و يا صورت جلسه . اقرار صريح صورت گرفته است

  1.اطع دعوا محسوب مي شوددادگاه نيز اقرار صريح و ق

  را بدان اضافه ننموده « قاطع»در موردي مشابه در مبحث تجديدنظر خواهي قانون گذار از واژه اقرار استفاده كرده و قيد

 .است

  بايد دقت شود كه اوالً كارشناس يا كارشناسان موضوع اين بند بايد از كارشناسان رسمي دادگستري باشند( 2)در مورد بند .

بنابراين با اينكه طرفين مي توانند تراضي نمايند كه نظر خبره محلي قاطع دعواي بين ايشان باشد، ولي اين مورد از موارد زايل 

همچنين قانون گذار در بحث تجديدنظرخواهي و در مورد نظريه كارشناس از واژه . شدن حق فرجام خواهي بين طرفين نيست

 . استفاده ننموده است« به طور كتبي»

  بنابراين احكام مستند به سوگند . است« بتي»نيز بايد دانست منظور از سوگند قاطع دعوا، همان سوگند( 6)در مورد بند

اين مورد فقط مخصوص موانع فرجام خواهي است . تكميلي يا استظهاري نمي تواند از موارد منع فرجام خواهي محسوب شود

 .شودو از موانع تجديدنظر خواهي محسوب  نمي 

 به عبارتي با . واقع شوددر مورد اسقاط حق فرجام خواهي اساتيد اعتقاد دارند، اسقاط بايستي دو جانبه صورت بگيرد تا موثر

اينكه اسقاط يک جانبه حق در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده است، ولي اسقاط حق تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي بايد دو 

از نظر دكتر شمس، دادرسي با تقديم دادخواست . ماني اعتبار دارد كه دادرسي شروع شده باشدهمچنين اسقاط ز. جانبه باشد

 2.مرحله بدوي شروع مي شود

   همان ( 5)در بند « شود دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به»منظور از عبارت

براي . سابق بر اين گفته شد كه متفرعات دعوا تمامي خواسته خواهان به جز خواسته اصلي را در برميگيرد. متفرعات دعواست

مثال خسارات وارده بر خواهان در دادرسي نسبت به حق الوكاله وكيل و يا هزينه دادرسي از متفرعات دعوا محسوب مي 

                                                           
 613،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 1
 656،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 2
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، متفرعات دعوا در فرجام خواهي، چه به صورت دعوايي مستقل مطالبه شود و چه ضمن (5)خالف بند مستفاد از مفهوم م.شوند

دعواي اصلي، در صورتي قابل فرجام خواهي هستند كه اصل دعوايي كه  متفرع آن درخواست شده است، قابل فرجام خواهي 

 .باشد

  اساس قواعد عمومي آيين دادرسي مدني قابل فرجام در برخي از مواقع ممكن است احكامي وجود داشته باشند كه بر

براي مثال به موجب . خواهي هستند؛ ولي با توجه به قوانين خاص، آن حكم خاص غير قابل فرجام خواهي محسوب مي شود

 .دعاوي ناشي از قانون فوق االشاره غيرقابل فرجام اعالم شده است 1653قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  23ماده 

 :آثار فرجام خواهی (4

زيرا همچنان كه گفته شد، امور موضوعي به مرحله فرجام خواهي منتقل نمي شود و به . فرجام خواهي داراي اثر انتقالي نيست

در فرجام خواهي اثر تعليقي . عبارتي بهتر، ديوان عالي كشور رسيدگي ماهوي انجام نمي دهد تا به امور موضوعي رسيدگي كند

درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به  »:م در اين باره مقرر مي دارد.د.آ.ق 613ماده . هم وجود ندارد

 « ...اندازد تأخير نمي

البته قانون گذار در برخي از مواقع به دليل حساسيت موضوع و عدم امكان جبران خسارات ناشي از اجراي حكم به دادرس 

اخذ تامين مناسب از هر يک محكوم عليه يا محكوم له حسب مورد قرار توقف عمليات اجرايي را صادر  اجازه داده است كه با

درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا  »:م مي خوانيم.د.آ.ق 631در ادامه ماده . نمايد و يا اينكه اجازه ي اجراي حكم را صادر كند

 :گردد اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي

 .له تأمين مناسب اخذ خواهد شد قبل از اجراء از محكوم تشخيص دادگاهبه مالي باشد، درصورت لزوم به  چنانچه محكومُ -الف  

شد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي به غيرمالي با چنانچه محكومُ -ب 

 «.به تأخير خواهد افتاد فرجامي

دادگاه در صدور قرار تاخير اجراي حكم و يا كالً در اخذ تامين در هر دو بند از ماده بايستي به اين موضوع مهم دقت داشت كه 

فقط در مورد بند . نوع و ميزان تامين و موعد پرداخت آن در هر دو مورد بسته به نظر دادگاه است همچنين. اختيار كامل دارد

از نظر حقوق دانان دادگاه مي تواند در اين مورد ضامن معتبر را نيز قبول . الف تامين مورد نظر بايد قبالً از اجراي حكم اخذ شود

صادر كننده راي فرجام خواسته است كه حسب مورد مي تواند دادگاه نخستين يا دادگاه صالح در مورد اخذ تامين، دادگاه . نمايد

 .دادگاه تجديدنظر استان باشد

م مزبور بدين جهت است كه در صورت برگشت عمليات اجرايي به .د.آ.ق 613از نظر دكتر شمس، تامين مقرر در بند الف ماده 

در نتيجه با توجه به فلسفه ي . حكم اجرا شده با دشواري مواجه نشود حالت پيش از اجرا، از جمله به علت اعسار محكوم عليه
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از سوي ديگر در صورتي كه دادگاه ضروروت اخد  1.آن، تامين در صورتي بايد از محكوم له اخذ شود كه مالئت او محرز نباشد

مالئت محكوم له را نسبت به جز محكوم به تامين را اخذ نمود، تامين گرفته شده بايد به ميزان محكوم به باشد، مگر اينكه دادگاه 

 .احراز نموده باشد

 :انواع فرجام خواهی( 5

( فرجام خواهي اصلي ب( الف: برخالف تجديدنظرخواهي، فرجام خواهي از آراي صادره دادگاه ها به دو نوع تقسيم مي شود

 .فرجام خواهي تبعي

ابتكار عمل را در دست گرفته و با ( يا جزا محكوم شده باشد چه كال)وقتي است كه محكوم عليه  :آیین فرجام خواهی اصلی

فرجام خواهي . شود كه پرونده در ديوان عالي كشور براي رسيدگي فرجامي مطرح شودتقديم دادخواست فرجامي موجب مي

 .واسطه و فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشورفرجام خواهي بي: شوداصلي به دو صورت انجام مي

منظور از فرجام خواهي تبعي اين است كه حكمي كه از دادگاه صادر شده است نسبت به جزئي از حكم،  :خواهی تبعیفرجام 

اين احتمال وجود دارد كه هر دو نسبت به قسمتي كه محكوم . اندخوانده و نسبت به جز ديگري از حكم، خواهان محكوم شده

اين امكان هم هست كه يكي از . شودخواهي هر يک اصلي شمرده مياند درخواست فرجام دهند؛ در اين صورت فرجام شده

بيني فرجام تبعي به فرجام طرفين به حكم تن بدهد و طرف ديگر درخواست فرجام دهد در چنين صورتي قانونگذار با پيش

 2.خوانده اجازه داده است كه در برابر فرجام خواهي اصلي، درخواست فرجام تبعي نمايد

 واهي بي واسطهفرجام خ     

 فرجام خواهي اصلي  

 (613تا  613مواد )فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور     

 فرجام خواهي

 

 فرجام خواهي تبعي  

 

 

 

                                                           
 622،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 1
 626-631 ص ،2جعبداهلل، پيشين،، شمس  2
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 :آیین دادرسی فرجام خواهی(6

 :فرجام خواهی اصلی یا بالواسطه( 1-6

مرجع قضائي كشور است و ناظر بر حسن اجراي ين ديوان عالي ترين ا .مرجع فرجام خواهي در ايران ديوان عالي كشور است

، عالوه بر اين. مي باشد 1م نظامي قوانين در محاكم ، ايجاد وحدت رويه قضائي و مـــرجع تجـــديد نظر احكام صادره محاك

اصلي  مقر .قانون اساسي، ديوانعالي كشور صالحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظائف قانوني را دارد 12برابر بند 

 .انها تاسيس نمايدت، رئيس قوه قضائيه لدي االقتضا ميتواند شعبي در شهرسشهر تهران و داراي شعب متعدد استاين ديوان در 

يک رئيس و ) هــر شعبه با دو قاضي . شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقيــه در تــهرانند 62در حال حاضر ديوانعالي كشور 

و مي تواند يک عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر يک از دو عضو شعبه را تشكيل مي شود ( يک مستشار

 .حق انشا راي با رئيس و مستشار است. عهده دار مي شود

 :اصحاب دعوا در فرجام خواهی( 1-1-6

وت كه برخالف با اين تفا. اصحاب دعواي فرجام خواهي همان هايي هستند كه در مورد تجديدنظرخواهي گفته شده است 

دليل اين امر نيز كامالً . تجديدنظرخواهي در مرحله فرجام، دعواي ورود ثالث و جلب ثالث نيز به هيچ طرقي ممكن نخواهد بود

روشن است؛ زيرا رسيدگي به دعواي وارد ثالث و جلب ثالث مستلزم رسيدگي ماهوي است كه اين موضوع در مرحله فرجامي 

در دعواي فرجام خواهي به جز اصحاب اصلي دعوا، وكيل، نماينده و يا قائم مقام قانوني آنها شخص  با اين تفاسير. منتفي است

 1.ديگري نمي تواند شركت داشته باشد

م، در فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور نيز، دادستان كل كشور از اصحاب دعواي .د.آ.ق 631از ماده ( 2)به استناد بند 

البته به نظر ما در فرجامخواهي از طريق دادستان كشور نمي توان دادستان را از اصحاب دعوا قلمداد . ميشودفرجامي محسوب 

زيرا شكي نيست كه در اين طريق از فرجام خواهي، دادستان فقط درخواست فرجام خواهي را تقديم ديوان عالي كشور مي . كرد

 .ذ توضيحي الزم باشد در هر حال خود محكوم عليه بايستي اقدام نمايدكند و در ادامه اگر دفاعي تدارک ديده شود و يا اخ

 :مهلت فرجام خواهی( 2-1-6

اين موعد براي ساكنين خارج . روز از تاريخ ابالغ راي فرجام خواسته است 22مهلت فرجام خواهي براي ساكنين داخل كشور  

ساكن خارج از كشور باشد ولي در داخل كشور در رابطه  متذكر مي شويم اگر شخص اصيل. ماه محاسبه خواهد شد 2از كشور 

... اين ترتيب در تمامي مراحل دادرسي اعم از واخواهي يا تجديدنظر و . روز خواهد بود 22با آن دعوا داراي وكيل باشد؛ مواعد 

 .خواهي نيز معتبر است در مورد فرجام 661و  663قانون آيين دادرسي مدني، مواد  622به موجب ماده . نيز مرعي خواهد بود

                                                           
 ، تجديدنظرخواهي3فصل : رک . 1
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 زايل شدن سمت هر يک از اصحاب دعوا در اثناي مدت فرجام خواهي باعث تجديد مهلت نسبت به آن طرف خواهد شد .

خواهي از احكام و قرارها  اين قانون در مورد فرجام( 333)و ( 333)مقررات مواد »:قانون آيين دادرسي مدني  622در واقع به موجب ماده 

 «.باشد الرعايه مي نيز الزم

 :تقدیم دادخواست( 3-1-6

دفتر زندان ( شعبه دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته ب( الف: مرجع پيش بيني شده است 2براي تقديم دادخواست فرجامي 

 .يا بازداشتگاه كه فرجام خواه در آن به سر مي برد

اين دادگاه در اكثر موارد .آيد عمل مي دادگاه صادركننده رأي به بهخواهي با تقديم دادخواست  فرجامم، .د.آ.ق 633به موجب ماده 

در مورد بحث فرجام خواهي .دادگاه بدوي است ولي در مواردي هم كه قبالً عنوان گرديد مي تواند دادگاه تجديدنظر باشد

اند در صورت نياز دادخواست ولي مسلم است كه محكوم عليه محبوس بايستي بتو. نشده است« بازداشتگاه و يا زندان»سخني از 

م در بحث تجديدنظرخواهي، بايد دفتر بازداشتگاه يا .د.آ.ق 663بنابراين، با اخذ مالک واحد از ماده . فرجامي را تقديم نمايد

 .زندان را در موارد لزوم مرجع تقديم دادخواست دانست

دخواست مشخص شوند سخن مي گويد و در ادامه م درباره مشخصات دادخواست و موضوعاتي كه بايد در دا.د.آ.ق 612ماده 

قانون آيين  612ماده . م برگ هايي را كه قانوناً بايستي به دادخواست فرجامي پيوست شود را نام برده است.د.آ.ق 611ماده 

گهاي پيوست دادخواست و بر »: دادرسي مدني درباره تعداد دادخواست و برگ هايي كه بايستي به دفتر دتقديم شود مقرر مي دارد

مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه  استثناي آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعالوه يك نسخه باشد، به

دراين باره چنان كه پيشتر از اين هم متذكر گشتيم بايستي دانست كه طبق اصول حقوقي مدرک مُثبِت سمت  «.شود اول ضميمه مي

استثنائاً در مرحله . عدد تنظيم و تقديم دادگاه شود1+ساير اوراق و برگه هاي دادرسي بايستي به تعداد اصحاب دعوا نيز مانند

اين استثنا را نبايد به ساير مواردي كه قانون گذار به سكوت . فرجام خواهي فقط مدرک مُثبِت سمت يک عدد كافي خواهد بود

بنابراين مدرک مُثبِت سمت در تمامي مراحل دادرسي بايستي . تعميم داد...( اهي و واخواهي و تجديدنظرخو)برگزار كرده است 

يک عدد تنظيم شده و به دفتر دادگاه تقديم شود؛ به استثناي مرحله فرجام خواهي كه يک عدد كافي + به تعدا اصحاب دعوا

 .خواهد بود

كرده است رسيدي حاوي مشخصات دادخواست، دعوا و  بعد از تقديم دادخواست با شرايط فوق مرجعي كه دادخواست را قبول

اين تاريخ، تاريخ . فرجام خواه به تقديم كننده مي دهد و تاريخ تقديم دادخواست روي تمامي دادخواست ها يادداشت مي كند

 .فرجام خواهي محسوب مي شود

 دادخواست تقديمي به دادگاه از سه حالت ممكن خارج نيست: 
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 ستدادخواست كامل ا(الف

 است« فرجام خواه»دادخواست فاقد مشخصات و اقامتگاه (ب

 .دادخواست ساير شرايط بوده يا هزينه دادرسي مرحله فرجامي پرداخت نشده است(ج

 : هر يک از حالت هاي ممكن را بررسي مي نماييم

مدير دفتر دادگاه يک نسخه  اگر دادخواست طبق قانون تقديم شده و هزينه دادرسي آن نيز پرداخت شده باشد، :حالت اول

پس از انقضاي . طور كتبي پاسخ دهد دارد تا ظرف بيست روز به ارسال مي  ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،

عالي  پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با

. مي نمايند« تبادل لوايح»ارسال دادخواست و لوايح را به طرف مقابل در اصطالح قضايي ( م.د.آ.ق 615ماده .)فرستد شور ميك

فلسفه تبادل لوايح اين است كه در مرحله فرجام خواهي جلسه رسيدگي تشكيل نمي شود و ديوان عالي كشور با توجه به اوراق 

مي نمايد؛ به همين خاطر اين امكان به طرفين فرجام خواهي داده شده است كه آخرين و محتويات پرونده اقدام به رسيدگي 

دقت شود در مرحله تجديدنظرخواهي موعد . دفاعيات و نكاتي را كه در راي ديوان عالي كشور موثر مي دانند را ابراز دارند

انع از آن نخواهد بود كه فرجام خوانده بعداً روزه م 22اظهارنظر شده است كه گذشت مهلت . روز مي باشد« 12»تبادل لوايح 

 1.پاسخ خود را به ديوان عالي كشور تقديم نمايد

خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد،  اگر مشخصات فرجام :احتمال دوم

واست به آنجا داده شده، رد موجب قرار دادگاهي كه دادخه خواهي ب ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام مي دادخواست بالاثر

. باشد عالي كشور مي ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان الصاق به از تاريخ بيست روزقرار يادشده ظرف  .دشو مي

ولي در هرحال به . نمي شود بايد دقت داشت كه به قرار صادره قرار رد فوري گفته( م.د.آ.ق 616ماده .)رأي ديوان قطعي است

در . مرجع تجديدنظر از قرار صادره ديوان عالي كشور است. فرجام خواه هم مهلتي براي تكميل دادخواست داده نخواهد شد

ولي در صورتي كه . صورتي كه ديوان قرار صادره را تاييد نمايد تكليف پرونده مشخص شده و پرونده مختومه اعالم خواهد شد

 .صادره را نقض نمايد، ديوان شروع به رسيدگي فرجامي خواهد نمودديوان قرار 

  مهلت شكايت از قرار رد دادخواست به دليل معين نبودن مشخصات تقديم كننده دادخواست در مرحله بدوي و تجديدنظر

 .روز مي باشد 22روز و در مرحله فرجامي  12

  ِدر ابتدا اين احتمال را  «...جه هویت دادخواست دهنده مشخص نباشدودر نتی...»برخي از نويسندگان با تاكيد در عبارت

داده اند كه منظور قانون گذار اين بوده است كه چنانچه هويت دادخواست دهنده به روشي ديگر معلوم باشد، مشمول اين ماده 
                                                           

 163،ص6مهاجري،علي،پيشين،ج  1
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زيرا هويت . نون گذار بوده باشدولي در ادامه عنوان نموده اند كه به نظر نمي رسد كه چنين چيزي مورد نظر قا. نخواهد بود

 1.دادخواست دهنده معموالً در پيشينه پرونده وجود دارد

اگر دادخواست به دليل ساير شرايط ناقص تشخيص داده شود و يا اينكه هزينه دادرسي آن پرداخت نشود،همانند  :حالت سوم

مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن  »حالت دوم، به جريان نخواهد افتاد؛ بلكه 

درصورتي . دهد كه نقايص را رفع كند به او مهلت مي ده روزابالغ  نمايد و از روز دهنده اخطار مي دادخواست طور مشخص به را به

، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود كه دادخواست خارج ازمهلت داده

رأي ديوان قطعي . باشد عالي كشور مي اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل شكايت در ديوان  .شود مي  گرديده رد

 «.است

شين به فرجام خواه مشهور بوده و متعاقب آن اخطار رفع نقصي همانند مراحل دادرسي پي« قرار توقيف دادخواست»اين قرار به  

. روز است 12مهلت رفع نقص در تمامي مراحل دادرسي . روز مهلت براي رفع داده مي شود 12فرستاده خواهد شد و به او 

 .ماه خواهد بود 2البته اين مهلت براي ساكنين داخل كشور است و براي ساكنين خارج از كشور اين مهلت 

 عافيت از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد، دادگاه نمي تواند دادخواست وي را به اگر فرجام خواه دادخواست اعسار براي م

در واقع اقامه دعواي اعسار ارتباط شكلي با دعواي طرح شده دارد و بنابراين . دليل عدم پرداخت هزينه دادرسي رد نمايد

ين ترتيب در تمامي مراحل دادرسي هم. رسيدگي به دعواي فرجامي متوقف بر مشخص شدن نتيجه دعواي اعسار خواهد بود

 .الزم الرعايه است

 :فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور( 2-6

ماه فرجام خواهي تمام مي شود و محكوم عليه به هر دليلي نمي تواند  2روز يا حسب مورد  22گاه اتفاق مي افتد كه مهلت 

در اين موارد قانون گذار به . قرار رد دادخواست مواجه مي شودفرجام خواهي نمايد و يا اينكه فرجام خواهي نموده ولي با 

محكوم عليه اجازه داده است با وجود شرايطي درخواست فرجام خواهي را از طريق دادستان كل كشور به ديوان عالي كشور 

خواهي نشده، يا به هر  رر قانوني فرجامهرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مق »:م مقرر مي دارد.د.آ.ق 613در اين باره ماده . تقديمي دارد

تواند از  نفع مدعي خالف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي قطعي شده باشد و ذي موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و علتي در آن

هزينه دادرسي فرجامي  تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت .طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد 

 «.است

                                                           
 362زراعت، عباس، پيشين، ص  1
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مورخه  3633/3اداره حقوقي قوه قضاييه طبق نظر كارشناسي شماره  .قبل از هرچيزي بايد به يک نكته مهم دقت نمود

م مقيد به رعايت مواد .د.آ.ق 631ماده  2اعالم داشته است كه اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور به استناد بند  11/12/1616

الحاقي، قانون تشكيل دادگاه هاي  63اصالحي و ماده  11قانون مزبور بوده كه با تصويب ماده  611و  631له مواد آتي از جم

با اصالحات و الحاقات بعدي، مواد مزبور در حد مغايرت با مقررات اخيرالتصويب نسخ ضمني  1636عمومي و انقالب مصوب 

همچنين به نظر مرجع فوق . قانون موصوف باقي نمانده است 631ماده « 2»ند شده است و بنابراين دليل قانوني بر بقا اعتبار ب

االشاره، در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب در هيچ موردي براي دادستان كل كشور حق اعتراض يا 

 .رديده استتجديدنظرخواهي نسبت به آرا محاكم پيش بيني نشده است و قوانين مغير با آن هم الغا گ

ولي چون . با اين توصيفات بين قانوني بودن يا نبودن فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور اختالف نظر شديدي وجود دارد

بنابراين نمي توان به منطوق آن اعتماد نموده و حكم به نسخ ضمني ماده . نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه الزم االتباع نيست

 :در هرحال به بررسي قواعد مربوط به فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور مي پردازيم. ي مدني دادقانون آيين دادرس613

  درخواست فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور از بعد شكلي، تفاوتي با فرجام خواهي بي واسطه ندارد و بايد تمامي

داشته باشند، با اين تفاوت كه دادخواست بايد به دفتر دادستان كل قانون آيين دادرسي را  612و  612،611شرايط مقرر در مواد 

 .كشور تقديم شود

 هزينه دادرسي فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور نيز همان هزينه دادرسي مقرره براي فرجام خواهي بالواسطه است. 

 :مهلت فرجام خواهی با واسطه( 1-2-6

خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا  د از تاريخ انقضاء مهلت فرجاممهلت تقديم دادخواست يک ماه حسب مور

 (613تبصره ماده )باشد رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي ابالغ

 :تقدیم دادخواست( 2-2-6

براي . تان كل، دفتر دادستان كل كشور استم، مرجع تقديم دادخواست فرجام خواهي از طريق دادس.د.آ.ق 611به استناد ماده 

هرينه دادرسي آن نيز همانند هزينه دادرسي فرجام . دادخواست فرجامي همان برگ ها و اوراق كه قبالً گفتيم بايد پيوست شود

در . در صورتي مشخصات فرجام خواه در دادخواست وجود نداشته باشد، دادخواست بالاثرخواهد ماند. خواهي بالواسطه است

صورتي كه دادخواست به دليل ساير جهات ناقص باشد، مدير دفتر دادستان كل كشور قرار توقيف دادخواست را صادر نموده و 

 12در صورتي كه دادخواست در . روز رفع نمايد« 12»براي دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي فرستد كه نواقص را طي 

همچنين اگر دادخواست خارج از مهلت نيز تقديم شود، بالاثر خواهد . خواهد ماندروزه مقرره تكميل نشود، دادخواست بالاثر 

 .ماند
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 زيرا نه مدير دفتر . در صورت عدم رفع نقص دادخواست از سوي دادخواست دهنده، قرار رد دادخواست صادر نخواهد شد

 .نددادستان كل و نه خود دادستان كل كشور صالحيت صدور قرار رد دادخواست را ندار

دفتر دادستان »:م در اين باره مقرر مي دارد.د.آ.ق 611ماده  :اقدامات دفتر دادستان و خود دادستان بعد تقدیم دادخواست(3-2-6

دادرسي برابر مقررات، آن را  كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه كل

ادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين د.رساند كشور مي نظر دادستان كل ضميمه پرونده اصلي بهثبت و به 

 «...نمايد نقض آن را مي عالي كشور درخواست شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان
 :آثار فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور(: 4-2-6

همين امر در مورد فرجام خواهي از . تعليقي بر اجراي حكم استاثر  فاقدكه پيش تر نيز مطالعه نموديم فرجام خواهي  چنان

پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل،  » :م در اين براه مقرر مي دارد.د.آ.ق 613ماده . طريق دادستنا كل كشور نيز وجود دارد

دادگاه مكلف است پس از . توقف اجراي آن را بنمايد دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي با ارايه گواهي الزم بهتواند  محكوم عليه رأي يادشده مي

 «.اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد

. مناسب از سوي محكوم عليه استهمان طور كه مالحظه مي شود صدور قرار توقيف عمليات اجرايي منوط به پرداخت تامين 

با اينكه با وجود جميع شرايط، دادگاه مكلف به صدور قرار توقيف عمليات اجرايي است؛ ولي نوع، ميزان و موعد پرداخت 

ظر م را نيز در ن.د.آ.ق 613البته بايد دقت داشت كه در اجراي اين ماده بايستي ماده . تامين در اين مورد بسته به نظر دادگاه دارد

 .بايد در فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور هم اجرا شود 613يعني صُوَر ماده . داشت

 :تقدیم دادخواست خارج از مهلت( 7

روزه يا حسب مورد دو ماه  22دانستيم كه در صورتي كه واخواه و تجديدنظرخواه به دليل عارض شدن عذر موجه، در مهلت 

تقديم دادخواست فرجامي نمايد، مي تواند با اثبات عذر موجه خود مهلت جديدي را از دادگاه اخذ نتواند اقدام به اقامه دعوا و 

تمامي نكات مهم قبالً در مورد تجديدنظرخواهي و واخواهي بحث . همين قاعده در مورد فرجام خواهي هم وجود دارد.نمايد

بنابراين از اطاله سخن پرهيز نموده و . اهي وجود نداردشد و موضوع و مطلب جديدي در اين باره در بحث مربوط به فرجام خو

 1.داوطلبين عزيز را به مطالعه مباحث پيشين در اين باره راهنمايي مي كنيم

 :ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور( 8 

، فرجام خواه پس از اينكه پرونده به صورت كامل تقديم شعبه صادركننده راي فرجام خواسته نمود و يا اينكه در صورت نقص

روزه براي تبادل لوايح، مدير دفتر پرونده فرجام  22در مهلت مقرر نسبت به تكميل آن اقدام نمود، و بالخره بعد از اتمام مهلت 

                                                           
 6-6بررسي تقديم دادخواست خارج از مهلت، تجديدنظر خواهي، شماره  ،همين جزوه :رک  1
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خواسته شده را همراه با دادخواست فرجامي و ديگر اوراق و پيوست هاي آن و همچنين اليحه احتمالي رسيده شده از فرجام 

 .عالي كشور ارسال مي داردخوانده به ديوان 

با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي  عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را پس از وصول پرونده به ديوان

كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص  اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد شعبه مرجوع شعب ديوان ارجاع مي از

ریاست دیوانعالی کشور به عهدة رئیس شعبة اول ( 632ماده.)رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد انعالي كشور،رئيس ديو

وی می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع . است و پرونده هــا بــه دستور او به شعب دیگر ارجاع می شود

هر یك از . و یا معاون قضائی خود محول نمایدپرونده ها و ریاست جلسات هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر 

اعضای شعب دیوانعالی کشور موظف است پروندة ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از 

ود و در انجام آن نيز نيازي به استدالل نيست، ارجاع پرونده عمل قضايي محسوب نمي ش .مشاورة کافی اظهار نظر نماید

قانون  231در ماده .بنابراين اتخاذ تصميم رئيس ديوان قابل در ارجاع هر كدام از پرونده ها به شعب ديوان قابل اعتراض نيست

ت كه در موارد آيين دادرسي كيفري عالوه بر تجويز قانون و رئيس ديوان عالي كشور، به رئيس شعبه نيز اجازه داده شده اس

پس از ارجاع .  اين مساله نيز يكي از موارد عدم همانگي دو قانون است. ضروري، به پرونده خارج از نوبت رسيدگي نمايد

مورد  اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در توان آن را از شعبه مرجوع پرونده نمي

رئيس شعبه، موضوع دادخواست بعد از رسيدن پرونده به شعبه مرجوع اليه، ( 631ماده.)گاهها نيز الزامي استرسيدگي كليه داد

گزارش بايد   .نمايد مي  يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع  نوبت، به كند يا به فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي

خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با  ل در اطراف اعتراضات فرجامجامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كام

ف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريک از قضات كه در آن عضو شعبه مكلّ  .استدالل باشد ذكر

طور مشروح و  يي مشاهده نمود، آن را بهاطالعي از مباني قضا يا اعمال غرض و بي اند تخلف از مواد قانوني، پرونده دخالت داشته

از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال  به دستور رئيس شعبه رونوشتي. با استدالل درگزارش خود تذكر دهد

 (632ماده .)خواهد شد

ننده ديوان، حضور ك مگر در موردي كه شعبه رسيدگي ؛گيرد رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي

رسيدگي ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا غيابي انگاشته نمي شود؛ خواه آنان احضار ( 636ماده.)الزم بداند آنان را

در صورتي كه شعبه مرجوع اليه حضور هر يک از اصحاب دعوا را الزم . شده و حضور نيافته اند، خواه اصالً احضار نشده باشند

  آن دادگاه مكلف است احضاريه را به. شود دادگاه بدوي محل اقامت هريک از طرفين فرستاده مي  احضاريه بهبرگهاي بداند، 
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دقت شود برگ هاي احضاريه در هر حال به دادگاه محل . عالي كشور ارسال نمايد ابالغ و رسيد آن را به ديوان  محض وصول،

در صورت . دارد پرونده مذكور اصالً در اين دادگاه مطرح نبوده باشد اقامتگاه هر يک از طرفين فرستاده مي شود كه احتمال

اعمال  36و 31مجهول بودن مكان فرجام خوانده يا اقامت داشتن فرجام خواه يا فرجام خوانده در خارج از كشور، مقررات مواد 

ز اصحاب دعوا در مرحله ياد آور مي شويم كه طبق نظريه حقوق دانان، حجر، فوت، زايل شدن سمت هر يک ا. مي شود

م، حضور اصحاب دعوا را .د.آ.ق 636فرجامي از موارد توقف شدن دادرسي نيست؛ مگر اينكه ديوان عالي كشور در اجراي ماده 

پس در اين صورت ديوان . قانون فوق االشاره روي داده باشد و يا اينكه روي دهد 125الزم ببيند و در اين موقع مصاديق ماده 

 .رسيدگي را متوقف خواهد نمود تا با تعيين جانشين و درخواست ذينفع، رسيدگي ادامه پيدا كندعالي كشور 

نمايد و طرفين يا وكالء آنان در صورت  در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه الزم است قرائت مي

نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار  مي  حضور

بايستي دانست كه منظور از عضو . رسد قيد و به امضاي آنان مي الذكر درصورت جلسه اظهارات اشخاص فوق. نمايد اظهار مي

را  قبل از صدور رأي، گزارش خودتواند  عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي. است« تهيه كننده گزارش»مميز در اين جا همان 

بديهي است كه راي شعبه ديوان با انشا و امضاي شعبه صادر مي شود و نظر نماينده دادستان فقط جنبه مشورتي . اصالح نمايد

اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ  پس از. دارد

اگر رأي مطابق قانون و داليل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده  . نمايد يم ميتصم

 .شد  نمايد واال طبق مقررات آتي اقدام خواهد مي

 :موارد نقض رای در دیوان عالی کشور( 9

ست راي صادره در دادگاه در چه مواردي در ديوان عالي كشور بعد از مطالعه نحوه ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، بايد دان

بعد از بررسي موارد نقض و ابران نيز بايد به سراغ اقدامات ديوان عالي كشور . نقض مي شود و در چه مواردي ابرام خواهد شد

 .بعد از نقض يا ابرام راي صادره برويم و همه مصاديق آن را به مطالعه بنشينيم

 :اين ماده مقرر مي دارد. م، احصا گرديده است.د.آ.ق 631در ديوان عالي كشور در ماده  موارد نقض راي

 :گردد در موارد زير حكم يا قرار نقض مي»

دادگاه صادركننده رأي، صالحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صالحيت محلي، وقتي كه نسبت  -1

 .اشدآن ايراد شده ب به

 .رأي صادره خالف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود  -0

اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني  عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه  -3

 .بيندازد
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 .همان اصحاب دعوا صادر شده باشدآراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين  -4

 «.تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به داليل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد  -5
 عدم رعايت صالحيت ذاتي . اين بند مطابق با قاعده است:عدمصالحیتذاتییامحلیدادگاهصادرکنندهرایفرجامخواسته

زيرا در اين مورد نيازي به ايراد اصحاب . مي شود در هر حال از موارد نقض راي استدادگاه از قواعد آمره دادرسي محسوب 

ولي صالحيت محلي چنان . دعوا وجود ندارد و دادگاه در هر صورت بايستي راساً به صدور قرار عدم صالحيت اقدام مي نمود

ي مكلف به رسيدگي به صالحيت محلي خود نيز كه در فصل اول نيز بدان اشاره شد از قواعد مخيره محسوب شده و دادگاه زمان

 .م، تا پايان اولين جلسه دادرسي بدان ايراد نمايد.د.آ.ق 16مي باشد كه خوانده طبق ماده 

در موارد نقض راي در مرحله ي تجديدنظرخواهي،عدم رعايت صالحيت ذاتي و محلي در هر حال از موارد نقض راي  :نکته

 1.ها ايراد نموده باشد، چه ننموده باشد محسوب مي شود، چه خوانده بدان

 رایصادرهمخالفباموازینشرعیومقرراتقانونیباشد:

ديوان عالي كشور بايد انطباق يا عدم انطباق راي را با قانون بررسي كند و نمي تواند رايي را كه به استناد قانون صادر شده است 

همچنين بايد اضافه نمود اصطالح مقررات قانوني در اين بند منصرف به قوانين . را به دليل مخالفت با موازين شرعي نقض كند

بنابراين نه تنها قوانين ماهوي به معناي اخص واژه بلكه تصويب . ولي، آن را در اين باره بايستي تفسير موسع كرد. ماهوي است

همچنين در . استنباط كرد 636ن از وحدت مالک ماده اين مساله را مي توا. نامه ها و آيين نامه هاي دولتي را نيز شامل مي شود

صورتي كه قانون كشور خارجي بر اساس مقررات ايران بر موضوع حاكم باشد، در صورت عدم انطباق راي صادره با قانون 

  2.كشور خارجي اشاره شده، راي صادره در ديوان به همين سبب نقض شود

  پس اگر . گردد زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي صادره با قوانين حاكم درچنانچه رأي  :م.د.آ.ق 632به موجب ماده

راي صادره در زمان صدور موافق قانون باشد ولي در فاصله بين فرجام خواهي تا رسيدگي ديوان قانون اعم شكلي يا ماهوي 

البته مستفاد از شق  6.دليل نقص نمي شود تغيير يابد و باعث شود كه راي صادر در زمان رسيدگي مخالف قانون شود، راي به اين

قانون مدني اگر تسري قانون مخر بر راي فرجام خواسته در خود قانون تصريح شده باشد، به راي صادره بايستي  6اخير ماده 

 .طبق قانون جديد رسيدگي نمود

 

                                                           
 قانون آيين دادرسي مدني 623بند ج ماده : رک  1
 323، ص2متين دفتري،احمد، منبع پيشين، ج -633شمس،عبداهلل، منبع پيشين، ج دوم   2
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ »:قانون مدني 6ماده   6

 «شده باشد
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 ازاهمیتباشدکهرأیراازاعتبارقانونیایکهبهدرجهعدمرعایتاصولدادرسیوقواعدآمرهوحقوقاصحابدعوادرصورتی

:بیندازد

 : از نظر حقوق دانان اصول و قواعد موجود در دادرسي به دو دسته تقسيم مي شود

رعايت اين قواعد از وظايف دادگاه . اين اصول از قواعد آمره بوده كه مربوط به نظم عمومي مي شود :اصول آمره دادرسی( الف

قواعد مربوط به : مانند. و توافق خالف اين قواعد و اصول امكان پذير نيست. اعتراض طرفين دعوا نيازي نداردبوده و به ابراد و 

 ...صالحيت ذاتي و يا اصل رسيدگي تناظري و 

رعايت اين اصول . از قواعد آمره نبوده و بيشتر در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع شده اند :اصول تخییری یا تکمیلی( ب

ولي بايد دانست ... قواعد مربوط به صالحيت محلي و : مانند.يف دادگاه نيست و به ايراد و اعتراض طرفين دعوا نياز دارداز وظا

 .در صورتي كه اجراي اين قواعد از طرف اصحاب دعوا مطالبه شود، دادگاه بايستي كه بدان توجه نموده و به موقع اجرا گذارد

  در صورتي مي تواند از جهات نقض باشد كه به درجه اي از اهميت باشد ( و دسته دوم دسته اول)عدم رعايت اصول مزبور

بنابراين اگر عدم رعايت اصول دادرسي حتي آنانكه از اصول آمره محسوب مي شوند، به . كه راي را از اعتبار قانون بياندازد

براي مثال اگر خواهان در پرونده عالوه بر . واهد بوددرجه اي نباشد كه راي را از اعتبار قانوني بياندازد، از موجبات نقض نخ

اقامه دعوا، درخواست صدور قرار تامين خواسته را صحيحاً و بر طبق قانون طرح نموده باشد ولي دادگاه بدون هيچ دليلي قانوني 

ر اصل پرونده شكست و خواهان هم د. و با اينكه مكلف به صدور قرار تامين خواسته بوده است، درخواست فوق را رد نمايد

بخورد و از حكم صادره فرجام خواهي به عمل آيد، در صورتي دادگاه در اصل دعوا صحيحاٌ راي صادر كرده باشد، صرف رد 

چه اينكه تاثيري در ماهيت دعوا . درخواست تامين خواسته حتي با اينكه بايستي صادر ميشد از موارد نقض محسوب نيست

 .ندارد

 بدونسببقانونیصدورآرایمغایر دریکموضوعوبینهماناصحابدعوا مي دانيم كه اگر در مورد يک دعوا :بایكدیگر

زيرا احكام صادره از . حكمي صادر شود، رسيدگي مجدد در مورد همان دعوا بين همان اصحاب  و به همان سبب ممنوع است

حال اگر در  .نمي توان در مورد يک دعوا دو بار حكم صادر نمود دادگاه ها داراي اعتبار امر قضاوت شده مي باشند و بنابراين

زيرا رأي موخر فاقد وجاهت . مورد يک دعوا دو بار حكم صادر شود، مورد از موارد نقض راي در ديوان عالي كشور است

دعوا اقدام به بنابراين در صورتي كه در مورد يک دعوا با وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب . قانوني است

نفع بي اعتباري آن اعالم  اعتبار بوده و به درخواست ذي رأي مؤخر بي، 633رسيدگي و اصدار حكم مجدد شود، به موجب ماده 

مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يک دادگاه و يا   همچنين رأي اول درصورت. گردد مي

 .باشنددادگاههاي متعدد صادر شده 
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تجديدنظر خواهي يا اعاده دادرسي )در اين مورد بايد دقت داشت كه اگر بعد از صدور آراي متعارض با يكديگر، به هر علتي

و مطابق با راي ديگري شود، مورد از موارد نقض در ( فرقي نمي كند راي مقدم يا موخر)يكي از آراي صادره نقض شود ..( و

ه درست است كه در مورد يک دعوا دو بار قضاوت شده است، ولي نهايتاً آراي صادر درست چه اينك. ديوان عالي كشور نيست

همين امر در موردي هم كه دو رأي از همان ابتدا منطبق بر يكديگر صادر شوند و كامالً موافق يكديگر . منطبق بر يكديگر هستند

شده و از موارد نقض در ديوان است كه معارض با زيرا صدور راي مجدد زماني غيرقانوني محسوب . باشند، هم جاري است

چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه »:در اين باره مقرر مي دارد 633صدر ماده . راي مقدم باشد

 «...يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود سبب تجديدنظر طرفين و يا صورت اختالف تغيير نمايد و يا به

نكته اي كه بايد خوب بدان دقت نمود اين است كه فرقي نمي كند كه دو راي صادره از يک شعبه باشد يا شعب مختلف از يک  

زيرا ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي كشور محسوب مي . دادگاه و حتي از دو دادگاه متفاوت در دو استان متفاوت

شايد سوال شود كه . قضايي دارد و مي تواند آراي آنان را مورد بررسي قرار دهدشود كه بر تمامي دادگاه هاي كشور رياست 

چرا راي مقدم هم در صورتي كه مخالف قوانين باشد نقض خواهد شد با اينكه شايد اصالً از راي مذكور فرجام خواهي به عمل 

سن اجراي قوانين در محاكم و صيانت از در پاسخ مي توان گفت يكي از وظايف ديوان عالي كشور نظارت بر ح. نيامده باشد

بنابراين رايي كه از يكي از دادگاه هاي كشور صادر شده و به هر علتي به ديوان عالي كشور وارد . آراي صادره از دادگاه هاست

 .شود در هر حالت بايستي بدان رسيدگي شود كه آيا موافق قوانين صادر شده است يا خير

هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و آيين دادرسي مدني، قانون  623به استناد ماده 

البته اگر هر دو راي نقض شود، رسيدگي برابر قانون بايستي حسب مورد . باشد مي االجرا رأي معتبر الزم ،ديگري نقض شده باشد

 .در ادامه در اين باره بيشتر بحث خواهيم نمود. شود به دادگاه صادر كننده راي يا دادگاه هم عرض ارجاع

 تعارضدراسبابتوجیهیومنطوقرایصادره:

چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني » :در مورد تعارض در خود مفاد حكم سخن مي گويد و مقرر مي دارد 636ماده 

در اين باره  «گردد تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي كه داراي معناي ديگري استاي  مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده

ا، ضرورت توجيه درست مباني راي ايجاد اطمينان در طرفهاي دعوا است كه دست .ق 133گفته شده است كه با توجه به اصل 

بايد قبول نمود كه اگر اسباب . استكم قانع شوند كه راي صادر بر قانون متكي بوده است و بر مبناب عدالت صادر شده 

 1.توجيهي رأي نادرست باشد، حتي اگر نتيجه رأي عادالنه باشد، طرفهاي دعوا به عادالنه بودن حكم دادگاه باور نخواهند داشت

اقامه شده در مورد اين ماده مثالي كه مي تواند زد اين است كه فرضاً دعوايي به خواسته سي ميليون ريال بابت اجاره بهاي ملكي 

                                                           
 636حياتي،دكتر علي عباس، منبع پيشين، ذيل ماده   1
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و دادگاه در اسباب توجيهي حكم، وجود رابطه استيجاري را با تدقيق در داليل ابرازي و مئاد قانوني مربوط احراز و اعالم نموده 

است، اما در منطوق و نتيجه حكم احكام عقد رهن را بر رابطه حقوقي بار نموده و به همين سبب خواهان را محكوم به بي حقي 

 .نموده است

 طرفینبینقراردادیارابطهحقوقیفسیرتتوصیفوباهدراشت:

در صورتي كه ديوان عالي كشور توصيفي به جز . دادگاه بايستي درتوصيف و تفسير رابطه هاي حقوقي دقت الزم را داشته باشد

در »:مقرر ميدارد 636ماده . توصيف مورد نظر دادگاه را بر رابطه بين طرفين عقد مترتب نمايد، حكم صادره نقض خواهد شد

معناي مورد  آن قرارداد معناي ديگري غير از نامه مربوط به مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين

 «.گردد رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي دادگاه صادركنندهنظر 

ه اين است كه اگر براي مثال قراردادي بين اصحاب دعوا منعقد شده باشد كه دادگاه آن را منظور قانون گذار از تقنين اين ماد

صلح تشخيص داده و حق شفعه ادعايي خواهان را رد نمايد و طي آن حكم به بي حقي ايشان صادر مي شود و از اين حكم 

را به دليل وجود حق شفعه براي خواهان نقض بداند، راي صادر « بيع»فرجام خواهي مي شود و شعبه ديوان قرارداد حاضر را 

 1.خواهد نمود

شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس » :ا .ق 36در تفسير آيين نامه يا قانون نيز گفته شده است كه به استناد اصل 

و تصويب نامه ها  ا هم مي توان نتيجه گرفت كه شرح و تفسير آيين نامه ها.ق 36؛ از وحدت مالک اصل «شوراي اسالمي است

اين امر مانع از تفسيري كه دادگاه ها در مقام تميز حق از آيين نامه ها و تصويب نامه ها مي كند . در صالحيت قوه مجريه است

بنابراين، تفسير دادگاه زماني از نظر ديوان عالي كشور اعتبار دارد كه با تفسير قوه مجريه از همان آيين نامه يا تصويب . نيست

 2.منطبق باشد نامه

بدين قرار كه قانون گذار . قانون آيين دادرسي مدني اشتباهي رخ داده است 636برخي از اساتيد بزرگوار بر اين باورند كه در ماده :رفعیکشبهه

بايستي اين چنين  636ايشان ماده عتقاد ادر واقع به . استفاده نموده است« يأدادگاه صادر كننده ر» از عبارت « اصحاب دعوا»اشتباهاً به جاي عبارت 

آن قرارداد معناي ديگري غير  نامه مربوط به در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين »:تقنين مي يافت

به نظر اين دسته از بزرگواران منظور قانون گذار اين بوده است  «گردد داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي اصحاب دعوامعناي مورد نظر  از

 اصحاب دعوامعناي مورد نظر  آن قرارداد معناي ديگري غير از نامه مربوط به به مفاد صريح سند يا قانون يا آيينكه اگر دادگاه بدوي صادر كننده حكم 

از نظر . در متن ماده به دادگاه صادر كننده راي بر مي گردد«داده شود»ايشان فعل ربط به عبارتي رساتر به اعتقاد.ديوان راي را نقض خواهد نمود بدهد،

؛ مورد هم نمي تواند از .اوالً اينكه، ما اعتقاد داريم قانون گذار كار عبث و بيهوده انجام نمي دهد. نگارنده اين نظر نمي تواند خالي از اشكال باشد

دادگاه صادر »ر متن اوليه اليحه قانون آيين دادرسي مدني هم متوجه مي شويم كه قانون گذار همان عبارت با تدقيق د. اشتباهات تايپي محسوب شود

                                                           
 25، ص1كاتوزيان،دكترناصر، قواعد عمومي قراردادها، انتشارات ميزان، تهران، ج  :براي مطالعه بيشتر درباره توصيف و تفسير قرارداد رک  1
 636حياتي،دكتر علي عباس، منبع پيشين، ذيل ماده   2
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به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين « ديوان»؛ به اعتقاد ما منظور قانون گذار اين بوده است كه اگر «اصحاب دعوا»را به كار برده است، نه « كننده رأي

رداد معنايي يدهد كه غير از مورد نظر دادگاه صادر كننده راي بوده است، رأي صادره به همين دليل نقض خواهد شد و حق هم نامه مربوط به آن قرا

به عبارتي بهتر قضيه اين است كه طرفين . به ديوان بر مي گردد نه دادگاه صادر كننده راي« داده شود»در واقع بايستي بدانيم كه فعل ربط . همين است

كند و ي را منعقد مي كندد و بر آن نام بيع را مي نهد ولي دادگاه صادر كننده راي آن را معاوضه مي داند و احكام معاوضه را بر آن مترتب مي قرارداد

سپس از اين حكم فرجام خواهي مي شود و ديوان برخالف نظر دادگاه، قرارداد حاضر را بيع تشخيص . بر هميمن اساس حكمي را صادر مي نمايد

 . ي دهد و آن را نقض مي كندم

به » اصحاب دعوا»استدالل بهتري هم كه مي توان انجام داد اين است كه اگر معتقد باشيم كه به جاي عبارت دادگاه صادر كننده راي بايستي عبارت 

جه اي كه مي شود گرفت اين است كه هم حمل بر اصحاب دعوا مي شود،كم ترين نتي« قانون و آيين نامه» كار برده ميشد،  با لحاظ اين كه عبارت 

با همه اين تفاسير مشخص مي . اصحاب دعوا به عنوان مرجع تفسير قانون و آيين نامه تلقي مي شوند، تالي اي كه هيچ عقل سليمي آن را نمي پذيرد

 . هيچ اشتباهي ننموده است« دادگاه صادركننده راي»شود كه قانون گذار در استفاده از عبارت 

 عدمصحتاسنادونوشتههاواوراقمبنایرایدادگاهاثبات:

. رايي صادر مي نمايد كه بعداً عدم اعتبار آن سند يا مدرک ثابت مي شود يا مدركي د كه دادگاه به استناد سندتگاه اتفاق مي اف

اند  هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته »:م مقرر مي دارد.د.آ. ق 635ماده 

 «.گردد مي ثابت شود، رأي صادره نقض

اين ماده داراي معايب زيادي است منظور از عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته هاي مبناي راي دادگاه، شرايط صحت ماهوي و 

از نظر يكي . يوان عالي كشور رسيدگي ماهوي انجام نمي دهد كه عدم صحت مدارک را نيز احراز نمايدشكلي آنان نيست؛ زيرا د

از اساتيد اين ماده منصرف به صحت داللت آنها بر موضوعي است كه در دادگاه هاي صادر كننده راي مطرح بوده است و بر 

ي يا شكلي اسناد، مدارک و نوشته هاي مبناي راي البته در صورت كه عدم صحت ماهو. اساس آن موضوع محرز نشده است

براي مثال . فرجام خواسته، با توجه به داليل ابرازي موجود در پرونده محرز باشد، راي به همين سبب قابل نقض خواهد بود

جام خواهي محكوم عليه مجعول بودن سند مبناي راي دادگاه را در دادگاه كيفري اثبات و راي قطعي آن را ضميمه پرونده فر

 .نمايد

 محدوده رسیدگی دیوان عالی کشور : 

ديوان عالي كشور محدود به رسيدگي به جهتي كه فرجام خواه در دادخواست خود ابراز داشته است نيست و اگر راي صادره با 

هد كرد هرچند يكي از جهات فرجام خواهي كه مورد نقض راي مي شود، تطبيق داشته شود، ديوان به آن جهت نيز رسيدگي خوا

 .فرجام خواه به آن جهت اشاره نكرده باشد
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 :اقدامات پس از نقض( 11

. مي كند و يا اينكه آن را نقض مي نمايد( تأييد)سابق بر اين متذكر گشتيم كه ديوان پس از رسيدگي به راي صادره يا آنرا ابرام  

در صورتي . م، پرونده را به دادگاه صادر كننده راي عودت مي شود.د.آ.ق 632در صورتي كه راي صادره ابرام شود، طبق ماده 

به بعد قانون، حالت هاي مختلفي ممكن است به وجود آيد كه در زير آنها را به صورت  621د راي نقض شود طبق مواد موا

 :نموداري مورد بررسي قرار مي دهيم

تشخی:نقض رای هب سبب عدم صالحیت دادگاه* صالح دیوان که دادگاهی به پرونده دادگاه و میشود ارجاع دهد مرجعصمی یا

 (104بندبماده)كلفبهرسیدگیاستمذکورم
ودادگاهمكلفبهرسیدگیپروندهبهشعبهصادرکنندهارجاعمیشود  :اگر قرار  ابتدا هب ساکن از دادگاه بدوی صارد شده باشد

 (104بندبم).استمگرسببتازهایبرایصدورقرارپیداشود
  :نقض قرار*  

:اگر قرار ابتدا هب ساکن از دادگاه تجدیدنظر صارد شده باشد پرونده میشود ارجاع تجدیدنظر دادکاه رسیدگیبه مكلفبه و

 (104بندبماده).است
 .ارسالمیشود،پروندهبهدادگاهصادرکنندهحكمبرایتكمیلتحقیقاتطبقنظردیوان:  نقض حکم هب دلیل نقص تحقیقات*

 (104قسمتاولماده)نقضبالارجاعاست:رد صورتی فقط حکم موخر نقض شود                                      
 :نقض حکم هب دلیل مغاریت با حکم دیگر*

 (104قسمتدومماده)عملمیشود104طبقماده: رد صورتی هک ره دو حکم صارده نقض شود
 

 (104قسمتاخیرماده)نقضبالارجاعاست:خواسته بوده است نقض شود اگر حکم هب دلیل اینکه بشیتر از*
 

واگرآن پروندهبهشعبهدیگرازهمانحوزهدادگاهکهرأیمنقوضراصادرکردهاستارجاعمیشود: نقض رای هب ساری جهات*

 (104بندجماده)دشومیحوزهدیگرارجاعنداشتهباشدبهنزدیكتریندادگاهشعبهدادگاهحوزهبیشازیک

 
 

اقدامات

انعالیدیو

کشورپس

 ازنقض
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 توضیحات: 

  منظور از نقض بالارجاع اين است كه پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادركننده رأي، دادگاه حق ندارد وارد رسيدگي به

 .بنابراين نقض بالارجاع بدين معنا نيست كه پرونده پس از نقض در شعبه ديوان بماند. اين بخش از پرونده شود

  اگر يكي از دو راي مغاير موافق قانون بوده و ديگري نقض شود، بديهي حكمي است كه موافق قانون بوده است استقرار مي

به بيان ديگر ، نقض مزبور از مصاديق نقض بالارجاع . يابد و موردي براي رسيدگي دوباره و ارجاع پرونده بافي نمي ماند 

 1.است

 ر باشد بعد از نقض بايد به دادگاهي ارجاع شود كه ابتدا به ساكن آن را صادر كرده استاگر راي فرجام خواسته شده قرا .

بنابراين اگر قرار قاطع دعوا ابتدا به ساكن از دادگاه بدوي صادر شده باشد و يا از دادگاه بدوي صادر شود و دادگاه تجديدنظر 

ربوطه نقض گردد، بايد براي رسيدگي به ماهيت امر به دادگاه بدوي نيز آنرا تأييد نمايد؛ سپس از آن فرجام خواهي شود و قرار م

ولي بالعكس اگر در مورد پرونده اي دادگاه بدوي اقدام به رسيدگي ماهيتي نمايد و نهايتاً حكم صادر نمايد و از . ارجاع شود

دادخواست يا ابطال دادخواست حكم مذكور تجديدنظرخواهي شود و دادگاه تجديدنظر نسبت به دادخواست تجديدنظر قرار رد 

و يا كالً نسبت به دعواي تجديدنظر يكي از قرارهاي قاطع دعوا را صادر نمايد و از قرار مزبور فرجام خواهي شود و ديوان قرار 

زيرا دادگاه بدوي در مورد دعواي حاضر يكبار اقدام . را نقض نمايد، رسيدگي مجدد در صالحيت دادگاه تجديدنظر خواهد بود

 .ه رسيدگي ماهوي نموده استب

   623اگر راي صادره به دليل مخالف بودن با موازين شرع و مقررات قانون نقض شود، در صورتي كه قرار باشد برابر با ماده 

دعوايي به ماهيت هيچ »قانون آيين دادرسي مدني 3زيرا به استناد ماده . م بايستي به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع شود.د.آ.ق

در مقابل « به موجب قانون توان در مرحله باالتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر نمي

بنابراين اگر حكم فرجام خواسته از . به دادگاه هم عرض ارجاع خواهد شد 621بند ج ماده  اگر راي صادر حكم باشد برابر با

براي رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ( اصل نكاح و فسخ آن،طالق،نسب،حجر و وقف)نظر صادر شده باشددادگاه تجديد

 .دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهد شد ولي اگر از دادگاه بدوي صادر شده باشد بايستي به دادگاه همعرض بدوي ارجاع شود

 :اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از ارجاع( 11

نقض حكم در ديوان عالي كشور، در اكثر موارد رسيدگي برابر قانون به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم دانستيم بعد از 

حال بايد بدانيم كه دادگاه همعرض بايستي چه اقداماتي را انجام دهد و در رسيدگي خود بعد از نقض حكم . ارجاع مي شود

اليه با لحاظ رأي  دادگاه مرجوع...»: مقرر ميدارد 623ر قسمت اخير ماده قانون گذار د. داراي چه اختيارات و چه تكاليفي است

                                                           
 231،ص2متين دفتري،احمد،پيشين،ج 1
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نمايد و اال با  الزم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را ديوان

همانطور كه مالحظه مي فرماييد رسيدگي در دادگاه  «.خواهد نمود رأيتعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام الزم را معمول و انشاء 

مگر اينكه دادگاه مرجوع اليه هم عرض اخذ . بدون حضور اصحاب دعوا صورت خواهد گرفت( دادگاه ثاني)مرجوع اليه

بنابراين دادگاه همعرض . در اين دادگاه رسيدگي با تمامي امور موضوعي و حكمي امكان پذير است. توضيحي را الزم بداند

درصورتي كه پس از . بعد از رسيدگي در دادگاه ثاني، اين دادگاه اقدام به صدور راي خواهد نمود. رسيدگي ماهوي خواهد كرد

با ذكر استدالل طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي  (همعرض) عالي كشور دادگاه خواسته در ديوان نقض حكم فرجام

. ، پرونده مجدداً در ديوان عالي كشور مطرح خواهد شدفرجامي واقع شود نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي اصراري

اگر شعبه رسيدگي كننده نظر دادگاه ثاني را قبول داشته باشد، بايستي راي را ابرام نمايد و اگر ابرام نمود، حكم نهايي است و 

داشته باشد، نمي تواند حكم صادر را نقض  ولي اگر شعبه رسيدگي كننده نظري برخالف نظر دادگاه ثاني. پرونده مختومه است

هيات عمومي ديوان عالي كشور با توجه به . نمايد، بلكه بايستي پرونده را به هيات عمومي حقوقي ديوان عالي كشور بفرستد

عمومي هيات . اوراق پرونده و گزارشات واصله و استدالل شعبه و دادگاه صادر كننده حكم، اقدام به تصميم گيري خواهد نمود

در صورتي كه هيأت عمومي نظر شعبه را تاييد و ابرام نمايد، حكم . يا نظر شعبه را قبول دارد يا اينكه نظر شعبه را قبول دارد

ولي اگر هيات عمومي نيز نظر شعبه ديوان عالي كشور را موافق قوانين تشخيص دهد، . نهايي است و پرونده مختومه خواهد شد

اليه طبق استدالل هيات عمومي  دادگاه مرجوع( دادگاه ثالث.)ض و آن را به دادگاه ديگري خواهد فرستادحكم صادره را مجدداً نق

 . راي صادره قطعي است. نمايد عالي كشور حكم مقتضي صادر مي ديوان

 يا خير،  در مورد اين مساله كه آيا دادگاه سوم در صدور راي بايد از نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور تبعيت نمياد

برخي از حقوق دانان از جمله استاد معظم دكتر عبداهلل شمس معتقدند كه با . اختالف نظر شديدي بين حقوق دانان وجود دارد

م، به نظر نمي رسد كه دادگاه در صدور راي تابع نظر ديوان عالي كشور باشد .د.آ.ق 621توجه به نوع نگارش قسمت اخير ماده 

اين دسته از اساتيد در تاييد نظريه خويش به اصل استقالل قضات در . نظر هيات عمومي صادر نمايد و ميتواند رايي بر خالف

برخي ديگر بر اين باورند كه دادگاه سوم بايستي طبق نظر ديوان عالي كشور اقدام به صدور راي . تصميم گيري استناد مي نمايند

در واقع به اعتقاد . عتقدند كه قانون گذار در مورد اين مساله صراحت داردحتي عده اي پا را فراتر از اين نهاده اند و م. نمايد

همان  «نمايد عالي كشور حكم مقتضي صادر مي اليه طبق استدالل هيات عمومي ديوان دادگاه مرجوع»ايشان منظور قانون گذار از عبارت 

حقوق دانان متفق القول بدان اشاره دارند، اين مساله جداي از همه اختالف نظرها، آنچه . تبعيت دادگاه از نطر هيات عمومي است

است كه دادگاه سوم يا بايد نظر دادگاه صادر كننده حكم را قبول نمايد و يا نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را پذيرفته و 

اييه نيز در نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قض .طبق آن اقدام به اصدار راي نمايد و نمي تواند خود رأي ثالثي را صادر نمايد
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اعالم داشته است كه باتوجه به اينكه در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب قانون  22/3/1633مورخه  6321/3شماره

بر طبق استدالل ديوان عالي »م از عبارت .د.آ.استفاده نموده بود، ولي در ق« با توجه به استدالل ديوان عالي كشور»گذار از عبارت 

استفاده نموده است، اين تغيير موضع قرينه بر اين است كه دادگاه بايد بر اساس نظر ديوان عالي كشور اقدام به اصدار « وركش

اعالم  داشته است كه دادگاه مي تواند بر طبق  13/5/12مورخ  6266/3همين اداره يكسال بعد در نظريه مشورتي ش . رأي نمايد

ايد و يا اينكه بر طبق نظر دادگاه صادر كننده راي اقدام به صدور راي نمايد، ولي در صورتي نظر ديوان اقدام به صدور راي نم

 .طبق نظر ديوان راي صادر نمايد، راي صادره قطعي است؛ در غير اينصورت راي صادره قطعي نيست

 ينه دادرسي صورتي خواهد تمامي رسيدگي ها بعد از نقض، در دادگاه دوم و يا سوم بدون تقديم دادخواست و پرداخت هز

 .گرفت

  در صورتي كه دادگاه براي رسيدگي اخذ توضيحي را از طرفين الزم بداند و اقدام به دعوت از اصحاب دعوا نمايد و يكي از

 .م متوقف خواهد شد.د.آ.ق 125اصحاب دعوا فوت محجور شود و يا اينكه سمتش زائل گردد، دادرسي طبق ماده 

 :به طور نموداري ترسيم مي نماييم ،تمامي اقدامات ديوان و دادگاه را در پروسه ي نهايي شدن راي صادره 
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 :فرجام خواهی تبعی( 12

قانون . فرجام خواهي در مقابل فرجام خواهي اصلي، نوعي فرجام خواهي است كه به تبع فرجام خواهي اصلي قابل طرح است

دهد از حكمي كه مورد  تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي خوانده مي فرجام »:م، مقرر ميدارد.د.آ.ق616مادهگذار در 

داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي  جهتي كه آن را به ضرر خود يا خالف موازين شرعي و مقررات قانوني مي شكايت فرجامي است نسبت به

 «...نمايد 

در اين صورت . هي تبعي زماني مطرح مي شود كه حكم صادر از دادگاه جزئاً بر عليه يكي از اصحاب دعوا باشدفرجام خوا

طرفي جزئاً محكوم شده است مي تواند به تبع فرجام خواهي طرفي كه محكوم عليه حكم صادره است اقدام به طرح اعتراض در 

ست كه نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و حسن فرجام خواهي تبعي اين ا. ديوان عالي كشور نمايد

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي در مقابل ايرادي كه مي تواند داشته باشد اين است كه . تشريفات خاص طرح دعوا ندارد

فرجام تبعي شده  درخواست شود و اگر حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي ،خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود

 .گردد باشد بالاثر مي

در اين رابطه بايد دقت داشت، در فرجام خواهي تبعي به دليل اينكه دادخواستي تقديم دادگاه نمي گردد و فرجام خواه تبعي مي 

عايت هيچ از ر ،نتيجتاًتواند درخواست فرجامي را طي درخواست ساده و يا اينكه در اليحه جوابيه تقديم ديوان عالي كشور نمايد

 .هم نياز نيست... شرايط تقديم دادخواست اعم از پيوست برگ ها يا پرداخت هزينه دادرسي و

قانون امور حسبي، آراي صادره در مورد امور حسبي قابل پژوهش و  23به موجب ماده  :فرجام خواهی در امور حسبی( 13

حجر از جمله مواردي است كه به قابل فرجام بودن آن در  حكم. فرجام نيست مگر در مواردي كه در قانون تصريح شده باشد

 ،كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانندح .ا.ق 66همچنين طبق ماده . قانون تصريح شده است

و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه   خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده ،توانند بر آن اعتراض نمايند مي

 .قابل پژوهش و فرجام استشود  اعتراض صادر مي

فرجام خواهي از آراي صادره از شوراي  برخي بر اين باورند :فرجام خواهی از آرای صادر از شورای حل اختالف( 14

ر ما فرجام خواهي از طرق فوق العاده شكايت از آراست و البته در مقابل به نظ .حل اختالف تابع قانون آيين دادرسي مدني است

نمي  امكان اعمال آن منوط به تصريح قانون گذار است و چنين تصريحي در قانون شوراهاي حل اختالف وجود ندارد و نتيجتاً

 .توان آراي صادره از شوراي حل اختالف را قابل فرجام خواهي دانست

 

 



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                                       اعاده داردسی                                                                                                                                                                                                                                        آنیی داردسی مدنی   
 

082 
 

 :اعاده دادرسی (فصل هجدهم

 «م.د.آ.ق 664تا  624مواد »

 :تعریف(1

بوده و رسیدگی دوباره را نزد مرجع صادر کننده حکم « احکام»اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراست که ویژه  

 .در نتیجه از طرق عدولی شکایت از آرا هم شمرده می شود. مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می نماید

 :آرای قابل اعاده دادرسی(2

با توجه به نص . قرارها( احکام ب( الف: آرای قابل شکایت دادگاه ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند در گذشته دانستیم که

بنابراین قرارهای صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد . م، اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام انجام می شود.د.آ.ق 624ماده 

همین امر یکی از وجوه تشابه اعاده دادرسی با . تی، قابل اعاده دادرسی نیستندو چه قرار شبه قاطع دعوا و یا اعدادی و مقدما

در .البته باید دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسی فقط از احکام قطعیت یافته امکان پذیر است.واخواهی است

کامی که از دادگاه بدوی صادر شده اند و مورد یعنی اح. قانون سابق، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی امکان پذیر بود

در حال حاضر علی رغم اینکه ». تجدیدنظرخواهی قرار گرفته اند و دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نموده است

که از اصطالح به کار رفته شده دقیق نمی باشد، باید پذیرفت عالوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند، احکامی 

دادگاه بدوی به صورت قابل تجدیدنظر صادر شده اند ولی در موعد مقرر مورد تجدیدنظر قرار نگرفته اند، می توانند در صورت 

 4«تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند

 :انواع اعاده دادرسی( 3

 .شود به دو نوع اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم می اعاده دادرسی مدنی م،.د.ا.ق632به استناد ماده 

 :اعاده دادرسي اصلي (1-3

که   یعنی نسبت به حکمی. اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند

 .نماید سی مستقالً درخواست اعاده دادرسی میاشتباهاً از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود برای اعاده دادر

 :شرايط اعاده دادرسي اصلي (1-1-3
 تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی اصلی -الف

 های مقرر در قانون رعایت مهلت -ب

 تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی -ج

 حکم مورد درخواست اعاده دادرسیقطعیت  -د

                                                           
 644،ص 2شمس،عبداهلل، منبع پیشین،ج   4
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 :اعاده دادرسي طاري( 2-3

به عنوان دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست   اثنای دادرسی، حکمیوقتی که در 

وجه تسمیه اعاده دادرسی . باشد طاری به مفهوم غیر اصلی و ناگاه در آمده، می. اعاده دادرسی کند، اعاده دادرسی طاری گویند

 :در واقع سه دعوا مطرح شده استدر اعاده دادرسی طاری . طاری نیز همین است

 .دعوی سابق که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دنبال آن دعوی صادر شده است(الف

 .دعوی جدید که مطرح گردیده وحکم سابق به عنوان دلیل در آن دعوی ابراز شده است( ب

 .شده است دعوی اعاده دادرسی طاری که به دنبال ابراز آن حکم به عنوان دلیل اقامه (ج

 :شرايط تحقق اعاده دادرسي طاري (1-2-3

 .باید دعوایی در دادگاه مطرح باشد( الف

 .ارائه حکم در اثنای دادرسی باشد( ب

 .حکم ارائه شده در این دعوا موثر باشد( ج

 .یکی از جهات اعاده دادرسی در مورد حکم ارائه شده وجود داشته باشد( د

 .مورد اعاده دادرسی طاری رعایت شودهای مقرر در قانون در  مهلت( ر

 .ارائه درخواست اعاده دادرسی( ز

 .ارائه دادخواست اعاده دادرسی( ح

 :جهات اعاده دادرسی(4

قبل از ورود به مباحث تفصیلی بایستی گفت که به . م جهات اعاده دادرسی را برشمرده است.د.آ.ق 624قانون گذار در ماده 

وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دادرسی را اعتقاد حقوق دانان صرف ادعای 

بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی  عنداالقتضا، پیوست . بپذیرد، تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی، احراز نماید

. ادرسی با تجدیدنظرخواهی و اعتراض ثالث می باشددادخواست اعاده دادرسی باشد و این یکی از وجوه مهم افتراق اعاده د

 :این چنین شمارش شده اند 624جهات اعاده دادرسی در ماده 

 :موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد( 1

ه در ستون خواسته مندرج در دادخواست مصرح گردید با لحاظ کمنظور از موضوع دعوا همان خواسته خواهان از دادگاه است 

در دادخواست تصریح نموده  54ماده  5انجام شده و نیز درخواست های دیگری که به تجویز بند  89تغییراتی که به موجب ماده 

 .و از ادعاهایی که خواهان در غیر اولین جلسه دادرسی مطرح نموده است منصرف است
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لین جلسه دادرسی، خسارات وارد بر ملک را نیز خواسته دعوایی خلع ید از اعیان ملکی است که خواهان پس از پایان او :مثال

درخواست می کند و دادگاه در حکم صادره، خوانده را محکوم به خلع ید و پرداخت خسارات مزبور نماید، چون مطالبه 

خسارت قابل اعتنا نبوده حکم صادره نسبت به آن در موضوعی صادر شده که مورد ادعا نبوده، بنابراین در صورت جود سایر 

از نظر حقوق دانان در مورد این بند، تقدیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به مرجع  4.شرایط قابل اعاده دادرسی است

اعاده دادرسی کافی است و نیازی به ارائه دلیل جداگانه نمی باشد؛ زیرا دادگاه با دقّت در آن و تطبیق آن با پرونده و دادخواست 

 .جهت مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی را تشخیص می دهدنخستین، تحقق و یا عدم تحقق 

 .ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد حكم به (2

اگر محکوم به صادره به همان جنس از خواسته باشد، ولی به میزان بیشتر از آنچه خواهان در دادخواست از دادگاه درخواست 

سابقاً گفتیم که صدور حکم به میزان بیش از خواسته از موارد فرجام . استنموده است، این جهت اعاده دادرسی تحقق یافته 

خواهی هم تلقی می گردد که دیوان نهایتاً حکم را نسبت به قسمتی که بیش از خواسته صادر شده بود نقض می نمود و به دلیل 

 .عدم نیاز به دادرسی مجدد، نقض بالارجاع محسوب میشد

نیاز به ارائه دالیل دیگر جز حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته که  جهت از اعاده دادرسی نیزاز نظر دکتر شمس اثبات این 

 2.بایستی پیوست دادخواست باشد، ندارد

 .وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد -3

توضیح مفیدتر و بیشتری ( م.د.آ.ق373ماده .)مورد بررسی قرار گرفتاین جهات از اعاده دادرسی سابقاً در مورد فرجام خواهی 

که الزم دیده می شود این موضوع است که اصطالح مفاد مقرر در این بند را باید در دو معنای اعم و اخص آن تفسیر 

آن حل و فصل به معنای اخص عبارت از آن بخش از حکم می باشد که موضوع مورد اختالف طرفین به موجب « مفاد».نمود

بنابراین در صورتی که در این . اعالم میگردد و به آن بخش آمره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود

اصطالح مفاد حکم در مواردی که به مفهوم اعم . بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد، این جهت اعاده دادرسی متحقق است

یعنی آنچه که بخش های مختلف یک حکم اعم از اسباب موجهه و مفاد به معنای . کم استح« معنی»به کار می رود، همان 

تضاد در مفاد حکم بدین معنی در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن، به معنی . اخص بر آن داللت دارد

 .اخص در تضاد و اختالف باشند

                                                           
 .مثال عیناً از جزوه تدریس آیین دادرسی مدنی دکتر عبداهلل شمس اخذ شده است  4
 644،ص2شمس،عبداهلل،پیشین،ج 2
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تفاوت این که فرجام خواهی . یک تفاوت عمده وجود دارد( 373ماده )خواهیبین این جهت در اعاده دادرسی و فرجام  :نکته

فقط نسبت به آرایی امکان پذیر است که دعاوی برشمرده در قانون صادر شده باشند، در حالی که حکمهای قطعیت یافته در هر 

 .واست اعاده دادرسی قرار گیردات اعاده دادرسی، می تواند مورد درخدعوایی که صادر شده باشند، در صورت تحقق این جه

در عین حال باید پذیرفت که در مواردی که بین مفاد و اسباب موجهه حکم قطعیت یافته اختالف وجود دارد ، این حکم هم می 

در این حالت، محکوم علیه حق گزینش . تواند مورد درخواست فرجام خواهی و هم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد

ولی، باید به این امر توجه کرد که فرجام خواهی درخواست اعاده دادرسی بعدی را علی القاعده به دلیل گذشتن . خواهد داشت

در حالی که اگر رای ابتدائاً مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد، رای صادره نسبت به این دعوا . مهلت آن منتفی می نماید

 .م به جهتی از جهات تقض مورد فرجام خواهی قرار گیرد.د.آ.ق347ماده حسب مورد می تواند در صورت داشتن شرایط 

توسط همان دادگاه صادر شده است  حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبالً-4

 .قانوني موجب اين مغايرت باشد متضاد باشد بدون آنكه سبب

تضاد باید بین دو حکم باشد، بنابراین اگر تضاد بین حکم و  :اوالًاز نظر اکثر حقوق دانان از مفاد این بند چنین بر می آید که 

زیرا در غیر . هر دو حکم باید قطعی شده و یا قطعیت یافته باشند :ثانیاً. قرار باشد این جهت اعاده دادرسی متحقق نیست

ی فرض، حداقل نسبت به یکی از آنها باز است و این احتمال وجود دارد که با تجدیدنظرخواهی اینصورت، راه عادی شکایت عل

دو حکم باید  :ثالثاً. از یکی از دو حکم صادره و نقض رای در مرحله تجدیدنظر، دوحکم مغایر دقیقاً مطابق با یکدیگر شوند

هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر  :رابعاً. باشد یا جزئی مخالف با یکدیگر باشند؛ ولی تفاوتی نمی کند که این اختالف کلی

 4.از این نظر شعب مختلف از یک دادگاه، دادگاه واحد محسوب می شوند. شده باشد

با این تفاوت که اوالً در مرحله فرجام  (674از ماده  6بند ) مشابه این جهت از شکایت در موارد فرجام خواهی نیز وجود دارد

به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجام خواهی را داشته باشند، سپس  347خواهی، دو حکم صادره بر اساس قواعد مواد 

ی آرای نسبت به آن ادعای تضاد با حکم دیگر بشود، درحالیکه در اعاده دادرسی حدنصابی برای اقامه دعوا وجود ندارد و تمام

تفاوت عمده دوم این است که در فرجام خواهی هیچ فرقی نمی کند . مغایر با یکدیگر می توانند مورد اعاده دادرسی قرار گیرند

 که دو حکم صادره از کدامین دادگاه ها باشد و اگر از هریک از دادگاه های سراسر کشور صادر شده باشد، از موارد فرجام
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عاده دادرسی دو حکم مغایر با یکدیگر زمانی می توانند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند در حالیکه در ا. خواهی است

 4.که از یک دادگاه صادر شده باشند

 درخواست کننده اعاده دادرسی، باید احکام مزبور را پیوست ( صدور احکام متضاد)در اثبات این بند از موارد اعاده دادرسی

نیز که ادعای مغایر بودن آن می شود، ( حکم دوم)نی افزون بر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دادخواست خود نماید؛ یع

 .یوست دادخواست گرددپباید 

 .كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است و تقلبي به حيلهكننده اعاده دادرسي  طرف مقابل درخواست -5

برای مثال، با تمهیدات خواهان، شخصی غیر از خوانده در جلسه دادرسی . حیله و تقلب می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد

یا یکی از اصحاب . حاضر و خود را به جای خوانده معرفی نموده و برخالف واقع اقرار به صحت ادعای خواهان می نماید

قرار معاینه محل یا تحقیق محلی و یا کارشناسی اجرا شود معرفی و موجب می شود که دعوا، محلی غیر از محل که باید درآنجا 

 .  قرار در آنجا اجرا شود و بدین سان در دعوا پیروز گردد

 بنابراین اگر ثابت شود که بدون . حیله و تقلب درصورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه موثر بوده باشد

مقابل، حکم به نفع وی صادر می شده است، محکوم علیه چنین حکمی حق درخواست اعاده دادرسی را  حیله و تقلب طرف

البته الزم نیست حیله و تقلب به تنهایی موجب صدور حکم شده باشد، بلکه حتی اگر به طور جزئی در رای دادگاه موثر . ندارد

 .باشد کافی است

 ،حتی اگر کذب بودن آنها . نمی تواند فی النفسه حیله و تقلب شمرده شود صرف اظهارات اصحاب دعوا، هرچند کذب باشد

 .مگر اینکه اظهارات کذب همراه با توسل به وسایل متقلبانه ای باشد که موجب فریب دادگاه گردد. بعداً اثبات شود

 ولی . ده دادرسی باشدصرف شهادت دروغ هم نمی تواند از مصادیق حیله و تقلب محسوب شده و نهایتاً از موجبات اعا

برای مثال خواهان با . شهادت دروغ اگر در اثر تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می شود

 2.شخص ثالثی تبانی نمابد که در جلسه دادرسی به نفع وی شهادت دروغ ادا نماید

 موضوع سوگند بتّی در صورتی که به طرز قانونی در دادگاه . ک نمودسوگند دروغ را باید با دیگر اظهارات ساده طرفین مُنف

در حالی که اظهارات طرفین در صورتی . ادا شود، دادگاه را مکلف می نماید که آن را مطابق واقع دانسته و برابر با آن عمل نماید

نتیجه اینکه سوگند . یح اثبات شودکه ادعا محسوب شود، در صورتی برای دادگاه دلیل محسوب خواهد شد که به طریقه ی صح

                                                           
این است که در صورتی که حکم مغایر از دو دادگاه متفاوت صادر شود و خواسته دعوا به نحوی  ،پرسشی که همواره ذهن نگارنده را به خود معطوف نموده  4

، و یا موعد فرجام خواهی اتمام یافته باشد، تکلیف چیست؟ (میلیون ریال باشد 24برای مثال خواسته کمتر از )تعیین یا تقویم شود که قابل فرجام خواهی نباشد

 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب باقی نمی ماند 49به نظر می رسد در این موارد راهی به جز اعمال ماده  کدام حکم را باید اجرا نمود؟
 895حیاتی،علی عباس،پیشین،ص  2
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دروغ را نباید با دیگر اظهارات کذب طرفین یکی دانست و در صورتی که خواهان به سوگند دروغ متوسل شود، بعد از اثبات 

 4.کذب بودن آن در دادگاه، مورد از مصادیق حیله و تقلب محسوب و از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود

 وع که وکیل و یا نماینده به نام اصیل و به حساب او اعمال وکالت یا نمایندگی می نماید و نفع و ضرر با توجه به این موض

اعمال او متوجه اصیل می شود، باید پذیرفت که حیله و تقلب وکیل یا نمایند نیز در صورت وجود سایر شرایط از جهات اعاده 

 2.دادرسی می باشد

 .بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشدحكم دادگاه مستند به اسنادي  -6

  :این جهت از اعاده دادرسی دارای شرایط می باشد که به قرار ذیل است

 فرقی نمی کند که سند عادی باشد یا رسمی . حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد( الف

دادرسی بوده باشد؛ یعنی در فرض نبودن سند، محکومیت سند مجعول بایستی مستند حکم مورد درخواست اعاده ( ب

 .درخواست کننده اعاده دادرسی منتفی می گردید

. بنابراین، صرف ادعای جعلیت سند کافی نخواهد بود. جعلیت سند مستند دادگاه به موجب حکم نهایی در اثبات شده باشد( ج

وجب دعوای کیفری اثبات شده باشد و یا در دادگاه حقوقی و به البته فرقی نمی کند که جعلیت سند در دادگاه کیفری و به م

موجب دعوای حقوقی جداگانه؛ و همچنین الزم نیست حکم جعلیت سند مستند دادگاه، به ابتکار و با اقدام متقاضی اعاده 

کم نهایی اثبات بنابراین اگر جعلیت مستند سند توسط ذینفع دیگری در دعوایی دیگر به موجب ح. دادرسی ثابت شده باشد

م، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آگاهی متقاضی .د.آ.ق 634البته در این صورت به قرینه ماده . شود، این شرط حاصل است

 .از وجود حکم دالّ بر  اثبات مجعولیت سند محسوب خواهد شد

بنابراین اگر مجعولیت سند . بت شده باشدجعلیت سند مستند حکم باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثا( د

محکوم علیه ادعای .4: قبل از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد، دو حالت ممکن است پیش آید

از نظر اساتید در هر دو . محکوم علیه ادعای جعلیت را در دعوا مطرح نکرده است. 2. جعلیت سند را در دعوا مطرح کرده است

نمی تواند از حکم جعلیت سند به عنوان موارد اعاده ( درخواست کننده اعاده دادرسی)هم محکوم علیه حکم صادره  صورت

مشارالیه فقط با وجود دو شرط می تواند از سندی که جعلیت آن قبل از صدور حکم ثابت شده است . دادرسی استفاده کند

تا بیست روز بعد  -2.یی صادره در مورد مجعولیت سند بی اطالع بوده استمحکوم علیه ثابت نماید از حکم نها -4: استفاده کند

                                                           
 637،ص2شمس، عبداهلل، همان،ج 4
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از اطالع از وجود چنین حکمی دادخواست اعاده دادرسی را همراه با حکم نهایی مبنی بر مجعولیت سند را تقدیم دادگاه نموده 

 .است

  و فقط اعتبار گواهی را خواهد داشت ولی اگر  م آمده است.ق 4296شهادت نامه با اینکه در این بند در مفهوم مقرر در ماده

 4.چنانچه حکم دادگاه مستند به شهادت نامه باشد، شرط مستند به سند بودن حکم دادگاه محقق است

  در مورد این بند نیز باید گفت که دادنامه ی مشتمل بر حکم نهایی مجعولیت سند بایستی پیوست دادخواست اعاده دادرسی

 .گردد

كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود  دست آيد كه دليل حقانيت درخواست صدور حكم، اسناد و مداركي بهپس از  -7

 .جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است  اسناد و مدارك يادشده در

همچنین بایستی ثابت شود . شود در مورد این بند نیز باید گفت که مصایق این بند مختص به اسناد است و شامل دیگر ادله نمی

الزم به ذکر است، نیازی نیست که طرف . بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است 2این اسناد در زمان دادرسی مکتوم

. مقابل دعوا اسناد فوق الذکر را مکتوم نموده باشد، بلکه به هر سببی بر محکوم علیه پنهان بوده باشد این شرط حاصل است

بنابراین اگر اسناد در جریان دادرسی در . همچنین اسناد باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید

شرط آخر اینکه . اختیار متقاضی باشد و یا اطالع از وجود آنها داشته باشد، حتی اگر استفاده هم نکند شرط مزبور حاصل نیست

حسب مورد تجدیدنظرخواهی وجود داشته باشد ودر اختیار متقاضی نباشد، بنابراین اسنادی اسناد باید در زمان رسیدگی بدوی و 

 .که بعد از صدور حکم تنظیم و به دست می آیند از این حیث اعتباری ندارند

ه را پذیرش اعاده دادرسی در این حوزه و به این جهت نیز مستلزم وجود دلیل تحقق آن است و متقاضی باید اسناد به دست آمد

 .همراه با دلیل اثبات مکتوم بودن آنها پیوست دادخواست کند و اگر اسناد در ادارات دولتی باشد، اداره مزبور را معرفی کند

 (:اعاده دادرسي به تشخيص رئيس قوه قضاييه) راي خالف بيّن شرع. 8

ع در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده در واق. این جهت از اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده نشده است

در صورتی که آرای دادگاه های عمومی و انقالب و نظامی و  26/44/95قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب  49

 دیوان عالی کشور ، به تشخیص ریاست قوه قضاییه خالف بیّن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی

                                                           
 675شمس عبداهلل، همان،ج،ص 4
 پوشیده، پنهان، مخفی 2
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م، .د.آ.ق624اگرچه در ماده واحده مزبور اصطالح رأی به کار رفته است که شامل احکام و قرارهاست اما با توجه به ماده . است

 4.اصالحی می باشند 49می توان گفت که تنها احکام مشمول ماده 

 :اعاده دادرسی از احکام صادره از داور. 5

در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امر پیش بینی . امکان پذیر استجهات اعاده دادرسی، پس از صدور رای داور نیز 

قانون داوری تجاری بین المللی، مجعولیت سند مستند احکام  33ماده  4از بند « ط»و « ح»اما به موجب قسمت های . نشده است

( گاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوریعلی القاعده داد)و یا کتمان سند از موارد درخواست ابطال رای داور از دادگاه صالح

 .است

 :مهلت اعاده دادرسی. 6

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو »:م .د.آ.ق 627به موجب ماده 

 :باشد ماه به شرح زير مي

 .نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابالغ-1

 «.بت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظرنس-2

 : مورد را پیش بینی ننموده است 2با تدقیق در این ماده متوجه این موضوع می شویم که قانون گذار 

ابتدای مهلت این : احکام حضوری قابل تجدیدنظر مرحله بدوی که به علت پایان یافتن مهلت تجدیدنظرقطعیت یافته است( الف

 .دسته از احکام تاریخ پایان یافتن مهلت تجدیدنظرخواهی می باشد

 .ابتدای مهلت این دسته از احکام نیز، تاریخ پایان یافتن اعتراض است: احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر( ب

                                                           
آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده،  :اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب  49ماده 4

 .خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد تجدیدنظر یا فرجام

ور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقالب، نظامی و دیوان عالی کش

ت اعاده رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خالف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جها

 .شود صالح برای رسیدگی ارجاع می دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع

 .ها خواهدبودـ مراد از خالف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر بین فقها مالک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فق4تبصره

ستری استانها مواردی را خالف بین شرع تشخیص دهند مراتب را ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگ2تبصره

 .به رئیس قوه قضائیه اعالم خواهندنمود

 .شود ـ آراء خالف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می3تبصره

 .شود ت مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میاالجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده اس هایی که قبل از الزم ـ پرونده6تبصره

 .شود های موجود، شعب تشخیص منحل می پس از رسیدگی به پرونده

االجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت  االجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از الزم  ـ آرائی که قبل از الزم 5تبصره

 .باشد یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میحداکثر ظرف 

 .شود و سایر قوانین مغایر لغو می 9/42/4379قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ( 2)ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده  4تبصره
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دادرسی به وکیل ابالغ شده باشد، ابالغ  در تمامی مواردی که وکیل در دعوا دخالت داشته و حکم مورد درخواست اعاده :نکته

مزبور در صورتی که وکیل حق دخالت در اعاده دادرسی را نداشته باشد، از حیث ابتدای مهلت اعاده دادرسی معتبر نبوده و 

 .ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابالغ به اصیل شروع می شود

م را اینچنین بیان می .د.آ.ق 627درسی مدنی، مبدا شروع مهلت مندرج در ماده قانون آیین دا  634تا  629همچنین در ادامه، مواد 

 :دارند

 ماده .)چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابالغ هریک از دو حکم است

629) 

همچنین اگر . انجام شده است، حکم مقدم است یا موخردر این ماده باید دقت کرد فرقی نمی کند که حکمی که آخرین ابالغ آن 

جهت اعاده دادرسی، مغایر بودن دو حکم صادره باشد، دادگاه پس از صدور قرار قبول اعاده دادرسی و رسیدگی به هر دو حکم 

 4یدصادره و احراز مغایرت بین آنها، نیازی نیست که حکم جدیدی را صادر نماید، بلکه حکم موخر را فسخ می نما

  درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ

 (628ماده .)باشد نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می ابالغ حکم

برای قبول اعاده دادرسی کافی نیست، بلکه به از نظر برخی، اگر طرف مقابل به اعمال حیله و تقلب در رای دادگاه اقرار کند، 

 2.حکم دادگاه نیاز دارد

  هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا

 ( 634ماده.)کند، اثبات گردد می درخواست رسیدگی  تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به .شود آن محاسبه می  اطالع از وجود

 :اصحاب دعوای اعاده دادرسی. 7

. اعاده دادرسی نیز مانند فرجام،تجدیدنظر و واخواهی باید توسط محکوم علیه حکم و علیه محکوم له این حکم درخواست شود

استفاده از نماینده . وکیل انتخاب نمایندنفر  2م هر یک از متداعیین می توانند تا .د.آ.ق 3در اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده 

در صورتی که اصحاب دعوای اعاده دادرسی صغیر، سفیه یا مجنون . هم با شرایط پیش گفته مجاز است 32حقوقی موضوع ماده 

 .باشد، نمایندگی آنها مانند سایر دعاوی و امور، حسب مورد بر عهده ی ولی یا قیم خواهد بود

ن آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل قانو 664به استناد ماده 

با توجه به نص مزبور چنین می توان نتیجه گیری کرد که نه تنها دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث در اعاده . در دعوا گردد

                                                           
 444، ص2متین دفتری، احمد،پیشین، ج 4
 773زراعت،عباس،پیشین،ص 2
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زیرا صرف نظر از مهلت طرح . مرحله اعاده دادرسی منتفی استدادرسی مجاز نیست، بلکه طرح دعوای اضافی و متقابل نیز در 

این دعواها، اعاده دادرسی در محدوده جهتی انجام می شود که در دادخواست ذکر شده است و به عبارتی ادعای جدید در 

 4.مرحله اعاده دادرسی مسموع نخواهد بود

هر یک از اصحاب دعوا در اثنای مواعد اعاده دادرسی فوت، حجر، ورشکستگی و زائل شدن سمت  634به موجب ماده :نکته

 .قانون خواهد بود 339و 337نیز باعث اعمال مواد 

اعاده . طاری تقسیم می شود -اصلی ب-الف:پیش از این دانستیم که اعاده دادرسی بر دو نوع : آيین دادرسي اعاده دادرسي.8

با این توضیح به سراغ بررسی هر یک از انواع اعاده . خواهند پذیرفتدادرسی اصلی و طاری هر دو با تقدیم دادخواست صورت 

 :دادرسی در قانون می رویم

 :مرجع تقديم دادخواست و رسیدگي به اعاده دادرسي( 1-8

، دادخواست اعاده دادرسی اصلی بایستی به دادگاه صادر کننده م.د.آ.ق 633به موجب صدر ماده  :اعاده دادرسي اصلي( 1-1-8

بنابراین در صورتی که حکم قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد، مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی . عی تقدیم شودرای قط

ولی اگر حکم صادره از دادگاه بدوی، مورد تجدیدنظر خواهی . به دعوای اعاده دادرسی، دادگاه بدوی صادر کننده حکم است

ید و یا اینکه نقض نموده و حکم جدیدی صادر نماید، مرجع تقدیم دادگاه و قرار بگیرد و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید نما

 .رسیدگی دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم می باشد

قواعد مربوط به نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی و ضمانت اجراهای آن برابر با قواعد دادخواست بدوی بوده  :نکته

د، برابر با هزینه دادرسی مرحله فرجام خواهی .د.ب.قانون و 3ماده  42اصلی نیز به استناد بند و هزینه دادرسی اعاده دادرسی 

 .است

دادگاه صادر کننده حکم  -4:دادگاه را فرض نمود 2پیشتر بیان شد در اعاده دادرسی طاری بایستی  :اعاده دادرسي طاري( 2-1-8

ادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی که حکم قطعی صادر شده از دادگاه د -2. قطعی که از آن اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد

( الف: با این توضیح باید بدانیم که اعاده دادرسی طاری در دو مرحله صورت می گیرد. اول در آن به عنوان دلیل ابراز شده است

 اعاده دادرسی «دادخواست»تقدیم ( اعاده دادرسی ب «درخواست»تقدیم 

به دادگاهی تقدیم می شود که در حکم در آن به عنوان دلیل ابراز شده  633دادرسی به استناد قسمت اخیر ماده درخواست اعاده 

. بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. است

پس از آنکه درخواست اعاده . است کننده می رسددرخواست شفاهی بر روی صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخو

                                                           
 684،ص2شمس، عبداهلل، همان، ج 4
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روز فرصت دارد تا  3دادرسی به نحو مطلوب و قانونی تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی شد، متقاضی اعاده دادرسی 

ه در صورتی که دفتر دادگا( 633تبصره ماده .)را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم نماید« دادخواست ماهوی»

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی ». دادخواست اعاده دادرسی را کامل تشخیص دهد، آن را به نظر دادگاه خواهد رساند

دالیل درخواست را قوی بداند و  دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه طاری را دریافت می

دعوای مطروحه  باشد، رسیدگی به گردد مؤثر در دعوا می وص درخواست اعاده دادرسی صادر میتشخیص دهد حکمی که درخص

اندازد و در غیر  تأخیر می را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به

 (636ماده  )«.دهد صورت به رسیدگی خود ادامه می این

ه درخواست و دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم می شود این است که این دلیل اینک

در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی را  636دادگاه از اقامه دعوای اعاده دادرسی مطلع گردد و برابر با قسمت اخیر ماده 

  4.ت، رسیدگی را تعیین تکلیف دعوای اعاده دادرسی متوقف نمایدمنوط به روشن شدن تکلیف دعوای اعاده دادرسی دانس

 :اعاده دادرسي از احکامي که تحت رسیدگي فرجامي اند( 3-1-8

درخواست و دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی هستند با توجه به ماده تبصره 

لی کشور تقدیم میشود و این مرجع دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد م به دفتر دیوان عا.د.آ.ق 636ماده 

همچنین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم هایی که در دیوان عالی کشور تایید شده اند نیز با توجه به مالک . فرستاد

 .، باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود636تبصره ماده 

مربوطه به نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی طاری و ضمانت اجراهای آن و همچنین هزینه دادرسی آن برابر با قواعد  :نکته

در زیر نمودار نحوه تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی و طاری را . قواعد و هزینه های مربوط به اعاده دادرسی اصلی است

 :ترسیم می نماییم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 قرار متناسب در این مواقع قرار توقیف دادخواست می باشد  4
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 :اعاده دادرسی در یک نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ترتیب رسیدگي به دعواي اعاده دادرسي( 2-8

م باشد؛ بعد از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، .د.آ.ق 635دادخواست اعاده دادرسی بایستی واجد مندرجات مقرر در ماده 

دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی ابتدا به درخواست رسیدگی می کند و در تشخیص صحت 

درخواست و مجاز بودن اعاده دادرسی باید صحت و اصالت ادعاها و دالیل و مدارک تقدیمی را مورد بررسی قرار داده و بر این 

کم مورد اعاده دادرسی و جهات اعاده دادرسی را در قابلیت قبول یا رد اساس زمان درخواست،نفع، سمت درخواست کننده و ح

فراهم بود، قرار قبول اعاده دادرسی ( چه اصلی و چه طاری)درخواست مورد بررسی قرار می دهد؛ و اگر شرایط اعاده دادرسی 

د از قبول اعاده دادرسی چون دادگاه وارد قرار قبول اعاده دادرسی به خوانده این دعوا ابالغ نمی شود، بلکه بع. را صادر می کند

رسیدگی ماهوی می شود، دادخواست دوم را همراه با مدارک و پیوست ها به طرف مقابل ابالغ می شود و نهایتاً دستور تعیین 

دادخواست اعاده 

 دادرسي

 اصلي

 طاري

دادگاه صادركننده 

 حكم قطعي

 درخواست

 دادخواست

دادگاه رسيدگي كننده 
 به دعواي اصلي

 

رسيدگي به 

دعواي اصلي منوط 

به رسيدگي به 

 دعواي اعاده است

رسيدگي به دعواي 

اصلي منوط به 

رسيدگي به دعواي 

 اعاده نيست

رسيدگي به دعواي 

 اصلي متوقف نمي شود

رسيدگي به دعواي 

مي شوداصلي متوقف   
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توقیف م سایر ترتیبات رسیدگی اعم از نحوه ابالغ و تعیین جلسات دادرسی، .د.آ.ق 635طبق تبصره ماده .وقت را صادر می کند

 .مطابق مقررات مربوط به رسیدگی به دعوای بدوی است... دادرسی، استرداد دادخواست و یا دعوا، قواعد مربوط به ادله و

نسبت به احکام قطعیت یافته که نسبت بدان ها درخواست رسیدگی فرجامی شده است و در حین  636برابر با تبصره ماده 

در صورت درخواست، متقاضی باید . درخواست اعاده دادرسی نمود نیز می توان رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است

و . درخواست خود را به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم دارد و این دفتر درخواست را به دادگاه صادر کننده رای قطعی می فرستد

نایی است که مرجع عالی رسیدگی خود را به این امر یکی از موارد معدود و استث. رسیدگی خود را در هر حال متوقف می نماید

 .خاطر رسیدگی مرجع تالی متوقف می نماید

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر م .د.آ.ق 634به موجب ماده : محدوده رسیدگي دادگاه( 3-8

وت بین اعاده دادرسی با سایر جهات شکایت این موضوع یکی وجوه تفا. گیرد شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی

چه اینکه سابق بر این یاد گرفتیم در تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مراجع رسیدگی مکلفند در صورتی . از احکام است

 .جهتی به جز جهت ادعا شده در رای صادره بیابند، به آن جهت نیز رسیدگی نمایند

 :آثار اعاده دادرسی( 9

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراست، بنابراین صِرف درخواست اعاده دادرسی و حتی قرار قبولی  :تعلیقياثر (1-9

البته در برخی از موارد،  با وجود شرایطی قانون گذار به دادگاه اجازه داده است که نظر به . آن، اجرای حکم را متوقف نمی کند

با درخواست اعاده »: م در این باره مقرر می دارد.د.آ.ق 637ماده . اجرایی را صادر نمایداهمیت موضوع، قرار توقیف عملیات 

 :گردد دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي

 .چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد -الف  

له تأمين مناسب اخذ  ران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكومچنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جب -ب

 «.يابد اجراي حكم ادامه مي و

بنابراین توقف . ماده فوق، اجرای حکم در صورتی متوقف می شود که اوالً عملیات اجرایی مختومه نشده باشد« الف»در بند  

ثانیاً محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده . اجرای آن می باشد عملیات اجرایی مستلزم شروع نشدن آن یا در جریان بودن

قانون آیین دادرسی مدنی،  2زیرا بنابر عموم و اطالق ماده . دادرسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید

یا قائم مقام و یا نمایند قانونی  اجرای هر درخواستی و یا رسیدگی به هر دعوایی مستلزم درخواست و مطالبه آن از سوی ذینفع و

 .در مورد بند دوم نیز گفته شده است که نوع میزان و مهلت سپردن تامین به نظر دادگاه بستگی خواهد داشت 4.اوست

                                                           
 .در این عبارت یعنی نماینده ای که قانوناً می تواند اقدام نماید و تقسیم بندی حقوقدانان از نمایندگی ها مد نظر نویسنده نیست« نماینده قانونی»منظور از  4
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اعاده دادرسی، در محدوده ی جهت ادعا شده دارای اثر انتقالی است؛ بدین معنی که دادگاه در صورت فسخ  :اثر انتقالي( 2-9

البته خاطر نشان می نماییم، اگر جهت . مورد شکایت باید دوباره به امر موضوعی و حکمی رسیدگی و تصمیم گیری نمایدحکم 

اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از یک دادگاه باشد، بعد از احراز مغایرت ادعا شده، حکم موخر توسط دادگاه فسخ می 

 (638ماده .)شود و رای جدیدی صادر نمی شود

 :صدور رای و قابلیت شکایت و آثار آن( 11

دادگاه وارد به رسیدگی در ماهیت  ،بعد از انجام تشریفات تقدیم دادخواست و اقامه دعوا: صدور راي و قابلیت شکايت( 1-11

نقض هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را . شوددعوا می 

درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض . نماید می  و حکم مقتضی صادر

 .گردد یا اصالح می

رأیی که بر اساس اعاده دادرسی صادر می شود باید به اصحاب دعوا ابالغ شود و در نتیجه بایستی پاکنویس شده و به شکل  

م و با .د.آ.ق 348تصحیح سهو قلم و یا اشتباهاتی که به اصل رای لطمه وارد نمی آورد نیز با توجه به مالک ماده . دادنامه درآید

م تا پیش از آنکه حکم صادره مورد شکاست قرار گیرد با دادگاه رسیدگی کننده به .د.آ.ق 636لحاظ قسمت اخیر تبصره ماده 

درخواست اعاده دادرسی است؛ ولی بعد از تجدیدنظرخواهی از حکم صادر در نتیجه ی اعاده دادرسی، با مرجع تجدیدنظر 

 .خواهد بود

  تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع قواعد عمومی رای صادره در نتیجه رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی از حیث

بنابراین اگر حکم از دادگاه بدوی صادر شده باشد و غیرمالی باشد و یا اینکه در صورت مالی بودن ( 639قسمت اخیر ماده.)است

 4.وطه خواهد بودخواسته آن باالی سه میلیون ریال باشد، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بر طبق قواعد مرب

باید فراموش نکرد که قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرای صادره در پی اعاده دادرسی را باید با توجه به وضعیت 

برای مثال اگر حکمی به صورت قابل تجدیدنظر از دادگاه بدوی صادر شود و از آن . آنها در حین صدور سنجید و احراز نمود

و دادگاه تجدیدنظر بدان رسیدگی نموده و حکم قطعی صادر نماید و سپس از این حکم درخواست اعاده  تجدیدنظرخواهی شده

دادرسی شود، از آنجایی که درخواست در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت، رایی که این دادگاه در نتیجه 

ع تجدیدنظر صادر گردیده و می دانیم که آرای صادره از اعاده دادرسی صادر می نماید در هر حال قطعی است؛ زیرا از مرج

                                                           
م است و هیچگاه تقویم .د.آ.ق 624د در دادخواست اعاده دادرسی خواسته دعوا نقض حکم صادره به  سبب یکی از جهات مندرج در ماده البته باید دقت نمو  4

 .استمنظور ما از خواسته دعوا، همان خواسته ای است که در بدو امر تقویم شده و حکمی به صورت قطعی صادر شده و از آن اعاده دادرسی گردیده . نمی شود
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البته نکته مهمی که . همچنین اگر حکم صادر در دعوای مالی صادر شود، نهایی هم است. دادگاه تجدیدنظر همواره قطعی است

 .باید بدان خوب دقت نمود این است که صدور حکم غیابی در پی رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی منتفی است

اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بعد از اعاده دادرسی فسخ گردد، اقدامات اجرایی تا آن حد که اجرا  :اجراي حکم( 2-11

ولی اگر حکمی که در اثر اعاده دادرسی فسخ . شده باشد بایستی به درخواست محکوم له حکم، به حالت پیش از اجرا برگردد

م باید پذیرفت که اعاده عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا .ا.ا.ق 38اشد، با توجه به ماده می شود قبالً اجرا شده و تمام شده ب

 .منوط به نهایی شدن حکمی است که بعد از اعاده دادرسی صادر می شود

چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که پس از اعاده دادرسی فسخ گردیده، پیش از درخواست اعاده دادرسی  :پرسش

 مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن حکمی صادر و نهایی شده باشد، تکلیف چیست؟

از نظر استاد شمس بی اعتبار اعالم شدن مستند حکم برخالف جعلی اعالم شدن آن، نمی تواند  از جهات اعاده دادرسی  :پاسخ

که با لحاظ حکم جدید، یکی دیگر از جهات اعاده بنابراین تنها طریقی که باقی می ماند مطالبه خسارت است؛ مگر این 4.باشد

 .دادرسی قابل اثبات باشد

 :پایان اعاده دادرسی( 11

 :حالت های مختلفی میتواند به وجود آید( اعم از حکم یا قرار)بعد از رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی و صدور رای 

 

 

 

 

 

 

 

گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد  نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می :نکته

 (664ماده.)شد

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به اعتراض بر ثبت ملکی مربوط باشد که ثبت آن درخواست شده و  :نکته

پس از صدور حکم، سند مالکیت نسبت به آن صادر شده است، درخواست اعاده دادرسی هرچند که جهات آن نیز وجود داشته 

                                                           
 652،ص2شمس،عبداهلل،پیشین،ج 4

 راي اعاده دادرسي

 حكم

 قرار

 حكم بر بي حقي

 نقض حكم سابق

در صورتي كه موعد اتمام نيافته 
 باشد قابل اعاد دادرسي مجدد است
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قانون ثبت، هیچ یک از دعوایی مطرح شده نسبت به ملک  73ن و ماده بویژه تبصره آ 22زیرا، مطابق ماده .باشد پذیرفتنی نیست

 .ثبت شده ای که سند مالکیت آن صادر شده است، به لحاظ قانونی قابل استماع نمی باشد

 :اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری( 12

در صورتي كه »: ا.ع.د.ق 47ع به موجب ماده در واق. اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به صورت محدود پذیرفته شده است

تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادركننده  يكي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد، مي

كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه  در صورتي -تبصره .كند شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي. رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد

 «.نمايد تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي

 :باشد، نتایج زیر قابل استحصال است با بررسی این ماده که به امر اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مربوط می

ان قطعی هستند و به محض ابالغ رأی مطابق قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادر شده توسط شعب دیو 7به داللت ماده  -4

تواند با ارائه مدرک جدید  قانون دیوان عدالت اداری، براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا هریک می 33ماده 

؛ زیرا قبل از مفهوم است بنابراین بعد از صدور رأی و قبل از ابالغ آن درخواست اعاده دادرسی بی. تقاضای اعاده دادرسی نماید

 .ابالغ، طرفین دعوا از مفاد حکم اطالعی ندارند تا تقاضای اعاده دادرسی نمایند

بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسیدگی،  «قرار»شوند و عنوان  درخصوص آرایی که از سوی شعب دیوان صادر می -2

قرار رد شکایت، قرار اسقاط شکایت، قرار دستور موقت و نیز قرار عدم صالحیت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، 

قانون  288دارند و از دایره شمول قرارها خارج هستند، امکان اعاده دادرسی وجود دارد؛ زیرا طبق ماده  «حکم»آرایی که عنوان 

و در غیر این صورت  «کمح»آیین دادرسی مدنی اگر رأی راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد 

مرتبه استفاده نموده، بنابراین  6 «رأی»قانون دیوان عدالت اداری از کلمه  47گذار در ماده  شود و چون قانون نامیده می «قرار»

 .توانند مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند تمامی آرا اعم از حکم و قرار می

. از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، ممکن استاعاده دادرسی از احکام قطعی دیوان اعم  -3

که حکم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رأی را صادر  درصورتی 

 .نماید می

ه از سوی هر یک از طرفین دعوا ارائه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مخصوص و منحصر به مدارک جدیدی است ک -6

 .شود؛ به نحوی که مؤثر در رأی باشد
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بنابراین چنانچه اسناد و مدارک در . مدارک باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد -5

 .شود  ل نمیآمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشند، این شرط حاص جریان دادرسی به دست

. شود، باید تقاضای اعاده دادرسی از طریق دادخواست انجام گیرد ای از رسیدگی شروع می از آنجا که با اعاده دادرسی مرحله -4

 .قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی در دیوان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است 24ماده 

عنوان مثال، اگر به علت اشتباه  و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند؛ یعنی بهقاعده این است که جواز تجدیدنظرخواهی  -7

قاضی یا درخواست رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آرای واجد اشتباه بیّن شرعی و قانونی برای بررسی توسط شعبه تشخیص 

باید مرحله رسیدگی توسط شعبه تشخیص پشت  رو ازاین. نظرخواهی قرار گیرند، دیگر قابل اعاده دادرسی نیستند مورد تجدید

 .سر گذاشته شود و پس از صدور رأی درخواست اعاده دادرسی به عمل آید

اول، رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و : شود قسمت تقسیم می 2کننده رأی به  در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادر -9

آن مبنا  ضوع توجه دارد که آیا مدارک جدیدی تحصیل و دادخواست بردر قسمت اول شعبه به این مو. دوم، رسیدگی ماهیتی

پس از ایـن رسـیدگی مقدماتی، شعبه باید دادخواست اعاده دادرسی را . باشد یا خیر تنظیم شده و رأی قابل اعاده دادرسی می

دوم؛ یعنی رسیدگی ماهیتی پیش اگر قرار رد اعاده دادرسی را صادر کند، موضوع تمام شده است و قسمت . قبول یا رد نماید

اما اگر شعبه قرار قبولی اعاده دادرسی را اصدار کند، مکلف است با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن نماید؛ . آید نمی

شود و شعبه با رسیدگی ماهوی به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت  زیرا با قبول اعاده دادرسی حکم قبلی فسخ می

 .نماید اری تعیین شده، رأی مجدد صادر میاد

 .شود قانون دیوان عدالت اداری پرداخت می 24ماده  2هزینه دادرسی اعاده دادرسی به موجب تبصره  -8

. ای است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن صادر شده است مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی شعبه -44

ادخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادر شده از شعبه تشخیص در صالحیت همین شعبه است؛ حتی بنابراین رسیدگی به د

تواند در مورد رأی شعبه  نمی( بدوی)صادر شده باشد؛ زیرا شعبه دیوان ( بدوی)اگر رأی مزبور در تأیید رأی شعبه دیوان 

 .شـود اظـهـارنـظر نماید تشخیص که مرجع عالی مـحـسـوب مـی

قانون دیوان عدالت اداری و حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی، درخصوص موضوع وکالت در دیوان  23ا توجه به ماده ب -44

تــوانــد تـا دو نـفـر وکـیـل  قانون آیین دادرسی مدنی هریک از متداعیین مــی 34در اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده 

قانون مذکور در اعاده  32ها و مؤسسات دولتی براساس ماده  حقوقی توسط وزارتخانه  دهاسـتـفـاده از نـمـایـن. انـتـخـاب کـنـد

 .باشد دادرسی مجاز می
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بینی نکرده است و چون برای تقاضای  گذار ابتدای مهلت اعاده دادرسی را نسبت به آرای دیوان عدالت اداری پیش قانون -42

ت طرفین دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسی کنند و افزون اعاده دادرسی زمانی را تعیین ننموده، معلوم نیس

 .بر آن تا چه زمان اعتبار رأی در بالتکلیفی به سر خواهد برد و اختالف فصل نشده باقی خواهد ماند

ده دادرسی از آنجا که آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری قطعی هستند، درخصوص حکمی که در نتیجه اعا-43

کننده اولی  شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نیست؛ اعم از این که درخواست مجدد اعاده دادرسی از طرف درخواست صادر می

 .باشد یا غیر او

تواند درخصوص موارد زیر از جهات اعاده دادرسی محسوب شوند؛ بدون این که این  مدارک جدید مؤثر در رأی می -46

 :د زیر باشندجهات محدود به موار

 .صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است -اول

 صدور حکم به بیش از خواسته -دوم

 تضاد در مفاد حکم راجع به اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص -سوم

صادر شده متضاد بودن حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبالً توسط همان شعبه  -چهارم

 .است؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد

 .کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دیوان مؤثر بوده است طرف مقابل درخواست -پنجم

 اثبات جعلی بودن مستند حکم -ششم

 اعاده دادرسی کننده اثبات حقانیت درخواست -هفتم

 دیوان با مسلمات فقهمغایرت رأی  -هشتم

 تغایر رأی با صالحیت ذاتی دیوان عدالت اداری -نهم

 طرح دعوا از روی غرض برخالف حق و تحصیل حکم بر مبنای آن -دهم

 کتمان حقیقت از سوی هر یک از طرفین دعوا -یازدهم

 .اثبات خالف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره بوده است -دوازدهم

قاضی اعاده دادرسی به یک جهت خاص درخواست اعاده دادرسی کرده باشد و از این جهت منتهی به صدور قرار رد اگر مت -45

تواند با ارائه مدارک جدید اگر جهت یا جهات دیگری غیر از جهت قبلی پیش آید درخواست اعاده دادرسی تقدیم  شود، می

 .نماید
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 :اعاده دادرسی از احکام شورای حل اختالف( 13

در قانون شوراهای حل اختالف و آیین نامه ی اجرایی آن در باب اعاده دادرسی از احکام صادره از سوی شورای حل اختالف 

برخی دیگر بر این باورند که .اکثر اساتید معظم نیز در این باره به دالیل مختلف اظهارنظر ننموده اند. نصی به چشم نمی خورد

ره از شورای حل اختالف منوط به تصریح قانون گذار در قانون است که چنین تصریحی در امکان اعاده دادرسی از آرای صاد

نامی از شورای حل اختالف ببرد، عنوان داشته است که در حقوق یکی از اساتید بزگوار نیز بدون اینکه . این مورد وجود ندارد

به نظر می رسد از . د اداره ثبت نیز پیش بینی نشده استایران قابلیت اعاده دادرسی نسبت به احکام بعضی مراجع استثنایی مانن

نظر این استاد بزرگوار قابلیت اعاده دادرسی نیاز به وجود نص قانونی دارد که چنین نصی در قانون شوراهای حل اختالف به 

شرایط مقرر در ماده صادره از شوراهای حل اختالف تحت  لیکن از نظر نگارنده احکام قطعی یا قطعیت یافته 4.چشم نمی خورد

دلیل این اظهارنظر این است که حکم صادره از سوی شورای حل . م قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند.د.آ.ق 624

می ... اختالف واجد تمامی ویژگی های حکم صادره از سوی دادگاه اعم قدرت اثباتی، اعتبار امر قضاوت شده، قابلیت اجرایی و 

سایر موارد اعاده دادرسی اعم از مواعد و مرجع . این نهاد نیز قابل اعاده دادرسی در همان شورا می باشد باشد؛ بنابراین حکم

 2.تا حد ممکن تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است... تقدیم دادخواست و 

                                                           
 625، ص2شمس،عبداهلل،پیشین،ج 4
شود و اما شاید گفته شود  نظر ما شورای حل اختالف به طور کلی تابع قانون آئین دادرسی مدنی بوده و کلیات قانون مزبور شامل این نهاد شبه قضایی نیز می به  2

رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین 498آئین نامه اجرایی ماده  44زیرا بر اساس ماده: پذیرش آن مشکل است

رساند، و این نص صریح مانع رعایت مقررات  را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع و خالصه ای از آن را صورتمجلس کرده و به امضای طرفین می

البته این اشکال وارد نیست زیرا درماده . گردد به بعد آن در مورد احکام شورای حل اختالف می 624مدنی و از جمله بحث اعاده دادرسی و ماده  آئین دادرسی

تواند تلفنی کار ابالغات را  مذکور صرفاً مقرر شده است که شورا از لحاظ رعایت تشریفات آئین دادرسی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیست، مثالً شورا می

 .گردد شود و بیشتر شامل تشریفات شکلی می رداخت هزینه دادرسی و غیره میانجام دهد و یا مربوط به پ

آئین نامه مذکور است که صراحتاً واخواهی از احکام صادره از شورا را  49ماده 2کند وجود نص صریح مندرج در بند نکته دیگری که نظر مخالف را تقویت می

بود پس مثل مورد  انچه منظور قانونگذار پذیرش اعاده دادرسی در مورد احکام شورای حل اختالف میگردد که چن پذیرفته است و اینگونه متبادر به ذهن می

زیرا . ولیکن این نظر هم نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه چندان جایگاه قضایی و حقوقی نیز ندارد. گردید واخواهی صراحتاً در آئین نامه مزبور تصریح می

کند و از طرفی جای خالی بسیاری از مقررات قانون مزبور  حل اختالف به طور کلی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری تبعیت میهمانگونه که گفته شد شورای 

 .در آئین نامه مذکور ملموس است و آئین نامه مزبور نیز آئین دادرسی شورا نیست تا کلیه مقررات آئین دادرسی در آن گنجانده شده باشد

تواند مانع اعاده دادرسی از احکام شورای حل اختالف گردد، کما اینکه ورود و جلب شخص ثالث نیز در عین حال که در  کامالً مردود بوده و نمی فلذا این نظر نیز

تراض شخص آئین نامه مزبور نصی در مورد آن وجود ندارد لیکن در شورای حل اختالف پذیرفته شده است و رویه آن نیز گویای همین مطلب است یا حتی اع

بنابراین هر چند در آئین نامه بسیار مختصر موجود، اعاده دادرسی پیش بینی نگردیده است لیکن احکام و مقررات آن همان است که . ثالث و دیگر مقررات موجود

 .در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
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 :اعتراض ثالث (دهمنوزفصل 

 «724تا  714مواد »

 :تعریف(1

ین روش برخالف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص ا .شکایت از آراست« العادهفوق »اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق 

حکم صادره دخالت نداشته باشند و از ( كه منتهی به صدور حکم یا قرار شده است)دارد كه خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی 

 1.متضرر شوند

شکایت با دیگر طرق مخصوصاً اعاده دادرسی و فرجام تفاوت بارز این طریق . اثر تعلیقی بر اجرای رای ندارد اعتراض ثالث

 714در واقع ماده . خواهی در این است كه نه تنها وارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده اند

 «.هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقالب و تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث اعالم می نماید»:م.د.آ.ق

 به بیان دیگر شخص ثالث متضرر از رای. راض ثالث تنها طریقی است كه اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز استاعت

را اصالتاً مطرح نماید و در مقابل، اصحاب ( واخواهی،تجدیدنظر،فرجام،اعاده دادرسی)صادره، حق ندارد سایر طرق شکایت از آرا

زیرا برابر با اصول . دنظر شركت داشته اند حق طرح دعوای اعتراض ثالث را ندارنددعوا كه در دادرسی های بدوی و یا تجدی

افزون بر همه اینها، اعتراض ثالث برخالف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معنی . ایشان ثالث محسوب نمی شوند

 .نیست

 :آرای قابل اعتراض ثالث( 2

درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق »: این ماده مقرر داشته است. م آرای قابل اعتراض ثالث را شمارش نموده است.د.آ.ق 714ماده 

حكم داور نيز كسانی كه خود یا نماینده آنان در  هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقالب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به دارد به

 «.عنوان شخص ثالث اعتراض كنند توانند به اند می شركت نداشتهتعيين داور 

 :م، شخص ثالث متضرر از رای می تواند  به احکام و قرارهای ذیل اعتراض نماید.د.آ.ق 714بر اساس ماده 

 .همه احکام و قرارهای صادره از محاكم عمومی و انقالب و تجدید نظر به شرطی كه مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند -1

 .حکم داور -2

 (قانون امور حسبی 77ماده . )تصمیم دادگاه در امور حسبی -3

با تدقیق در این ماده متوجه این موضوع خواهیم شد كه نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای قطعی، بلکه آرای غیر قطعی و 

نخستین، بلکه آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر نه تنها احکم حضوری، بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاه 

                                                           
 44اعتراض ثالث، مجله تخصصی داخلی دانشگاه امام صادق،سال نهم، صفحه بهمنیار،خسرو،  1
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در عین حال چون اعتراض ثالث فقط نسبت به آرا امکان پذیر است، سایر اعمال دادگاه ها از . نیز قابل اعتراض ثالث هستند

ر امور حسبی د.جمله تصمیمات آنها در امور ترافعی، حتی بر فرض كه سایر شرایط حاصل باشد، قابل اعتراض ثالث نمی باشند

توانند  كسانی كه تصميم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می»: قانون امور حسبی 77هم چنان كه اشاره شد به موجب ماده 

قابل شود  و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حكمی كه در نتيجه اعتراض صادر می  بر آن اعتراض نمایند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده

 «پژوهش و فرجام است
  اعتراض ثالث نسبت به احکام و قرارهای صادره از دادگاه نخستین در صورتی و تا زمانی ممکن است كه نسبت بدان ها

زیرا با درخواست تجدیدنظرخواهی، صالحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به امور مربوط به دعوا . تجدیدنظرخواهی نشده باشد

راین شخص ثالثی كه رای غیرقطعی دادگاه بدوی را بر علیه خود می داند، در صورتی كه رای مزبور مورد بناب. خاتمه می یابد

تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد یا باید به عنوان وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر دخالت نماید و یا اینکه منتظر رای این مرحله 

در صورتی كه ثالث در مرحله . ر دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث نمایدهم بماند كه در صورت مضرر بودن احتمالی از آن د

 .تجدیدنظر وارد دعوا شود دیگر نمی تواند به رای احتمالی كه به ضرر اوست اعتراض ثالث نماید

 رسیدگی  دادگاه حقوقی در پرونده مدنی نمی تواند به اعتراض ثالثی كه نسبت به رای كیفری مورد استناد در آن پرونده  شده

 .نماید

 :انواع اعتراض ثالث، مبانی و شرایط آن( 3

 :انواع اعتراض ثالث( 1-3

 :اعتراض ثالث نیز همچون اعاده دادرسی به دو دسته اصلی و طاری تقسیم بندی می شود 

یعنی شخص ثالث متوجه می شود كه در  .شود اعتراضی كه ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می :اعتراض ثالث اصلی( 1-1-3

یک دادرسی رایی صادر گردیده و آن را مخل حقوق خود پنداشته و با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر كننده رای، مراتب 

 سندكه به ثبت نرسیده و )باغ خود را  «رضا» ،مثالبرای  .اعتراض خود را اعالم نموده و خواهان نقض رای صادره می باشد

باغ را از دست  «مریم»بعد . كند باغ را تصرف می «سارا»رود در غیاب او  كند و به خارج از كشور می مدتی ترك می( ندارد رسمی

پس از مدتی مالک . كند دادگاه به نفع یکی از آن دو حکم صادر می. كند اقامه دعوا می «مریم»علیه  «سارا» .كند خارج می« سارا»

 .كند متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض میاز مسافرت آمده،  (رضا)اصلی

نماید و طرف دیگر اعتراضی كه یکی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، می :اعتراض ثالث طاری (2-1-3

 .نماید برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می
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، دعوایی را بر علیه «و الزام به تنطیم سند رسمی همان ملک xاعالم مالکیت ملک »به خواسته « سعید»رض كنید برای مثال ف

سپس دعوایی را به خواسته خلع ید از اعیانی بر علیه . اقامه می نماید و در این دعوا حکمی را بر علیه سینا اخذ می نماید« سینا»

ود را مالک می پندارد، اقامه نموده و حکمی را كه بر علیه سینا گرفته است به عنوان به عنوان متصرف همان ملک كه خ« آیدین»

برای پیروزی در این دعوا چاره ای ندارد جز اینکه به حکم صادره بین « آیدین»در این دعوا، . دلیل مالکیت خود ارائه می دهد

نقض شود، ادله او « سعید»در صورتی كه حکم صادره به نفع . اعتراض نماید و آن را از اعتبار قانونی بیاندازد« سعید»و « سینا»

 .هم از بین خواهد رفت و بایستی برای اثبات دعوای خود دلیل دیگری ارائه نماید

 :شرایط اعتراض ثالث( 2-3

 .حکم یا قراری صادر شده باشد -1

 .شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد -2

 .نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد شخص ثالث به عنوان اصیل یا -3

 شخص ثالث واجد شرایط عمومی اقامه دعوا باشد -7

  اگر كسی قبالً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت كرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس

 .ن ثالث به آن اعتراض كندتواند بر اثر تغییر سمت به عنوا موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی

 :مبنای حقوقی اعتراض ثالث( 4

شوند نسبت به طرفین  ادر میها ص ها است، احکامی كه از دادگاه استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه اعتراض ثالث در واقع

بنابراین در  .هیچ گونه اثری ندارداند،  مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث كه در دادرسی شركت نکردهو قائم

البته باید دقت . مواردی كه آرای صادر از سوی دادگاه ها عمالً به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد، قابل اعتراض می باشند

ی در اعتراض ثالث فقط به جهت. كرد اعتراض ثالث را نباید با رسیدگی تجدیدنظر یا بدوی به معنای تام كلمه اشتباه گرفت

این خلل می تواند كل موضوع رای صادره باشد و . رسیدگی می شود كه از نظر ثالث موجب ایجاد خلل در حقوق او شده است

 . یا اینکه فقط جزئی از آن

 :اصحاب دعوای اعتراض ثالث( 5

وا، در دادرسی منتهی م یکی از شرایط پذیرش اعتراض ثالث این است كه معترض به عنوان اصحاب دع.د.آ.ق 714به استناد ماده 

بنابراین اعتراض وارد ثالث یا مجلوب ثالث به رأیی كه بر علیه ایشان در دعوایی كه . به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد

همچنین در صورتی كه قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، . در آن وارد شده و یا جلب شده اند مسموع نیست

 زیرا شخص ثالث در دعوای كه. رایی كه در انتهای دادرسی صادر می شود به عنوان ثالث اعتراض نماید شخص می تواند به
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ولی اگر وارد ثالث با دیگر قرارهای صادره مواجه شود نهایتاً خواهد توانست كه . منتهی به رای شده است دخالت نداشته است

ارهای عدم استماع دعوا یا رد دعوا یا سقوط دعوا و یا ابطال زیرا صدور قر. از قرارهای صادره تجدیدنظر خواهی نماید

مجلوب ثالث هم با وجود جلب به جلسه دادرسی . دادخواست مستلزم شروع به رسیدگی است، حتی اگر برای چند لحظه باشد

از حکم احتمالی اگر در جلسات دادرسی شركت نکند و از خود دفاع ننماید نهایتاً با وجود سایر شرایط خواهد توانست كه 

 .صادره بر علیه اش واخواهی نماید

  چنانچه اصحاب دعوای مرحله نخستین بیش از یک نفر بوده و پس از صدور رای مرحله نخستین، در مرحله تجدیدنظر

 .نمایندبعض آنها طرف دعوای تجدیدنظر قرار نگیرند، می توانند نسبت به رأیی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می شود اعتراض 

  اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به رایی كه علیه مدیر تصفیه صادر می شود، علی القاعده شنیده نمی شود مگر در صورتی كه

 .دادگاه آن را به مصلحت تاجر تشخیص دهد

 اما  .اداره اوقاف نمی تواند نسبت به رایی كه در دعوای وقفیت، مطروحه توسط متولی، صادر شده است اعتراض نماید

چنانچه اداره اوقاف اصوالً خواهان دعوای مزبور را متولی نداند و تولیت او را تکذیب نماید و دعوا را مبتنی بر تبانی برای 

تصاحب موقوفه تشخیص دهد، چون حفظ موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی بر عهده اداره اوقاف است، می تواند به رای 

 .صادره اعتراض نماید

 ورتی كه دعوا غیر قابل تجزیه باشد، ثالث باید همه افرادی را كه در دادرسی منتهی به رای شركت داشته اند، طرف در ص

در  724زیرا به موجب ماده . والی بر طبق اصول دادرسی،  قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. دعوای خود قرار دهد

الغای تمام حکم نیز منطقاً و طبق اصول دادرسی . «مام آن الغا خواهد شدت»صورتی كه حکم معترض عنه غیر قابل تفکیک باشد 

 1.مستلزم این است كه در صورت تعدد محکوم لهم، تمامی آنها طرف دعوا قرار گرفته تا بتوانند از حق دفاع بهره مند گردند

 دعوای تجدیدنظر قرار نگیرند، می  چنانچه طرفهای دعوا متعدد بوده و پس از صدور رای مرحله بدوی، برخی از آنها طرف

 2.توانند به منزله ثالث انگاشته شوند

  دخالت اشخاص در دادرسی ممکن است اصالتاً و یا توسط نمایندگان قانونی آنها، به مفهوم اعم كلمه، باشد بنابراین اگر در

می تواند نسبت به آن رای اعتراض دادرسی منتهی به رای یکی از اصحاب دعوا از طریق وكیل دخالت نموده است، اصیل ن

                                                           
 302، ص2متین دفتری،احمد،پیشین،ج 1
 403، ص 2،جپیشینشمس، عبداهلل،  2
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همچنین است در مواردی كه اشخاص حقوقی توسط نماینده خود در دادرسی دخالت داشته اند، نمی توانند توسط نماینده . نماید

 .دیگر به رایی كه در آن دادرسی صادر می شود اعتراض نمایند

 در این باره باید دانست . قام آنها به رای مزبور می شوددخالت شخص در دادرسی منتهی به صدور رای مانع اعتراض قائم م

كه منتقل الیه قائم مقام مالک است و نمی تواند به رای صادر در دادرسی علیه مالک اعتراض نماید اما در صورتی كه انتقال ملک 

در . یه قابل اعتراض ثالث استقبل از اقامه دعوا بر علیه فروشنده بوده باشد، حکمی كه علیه او صادر می شود توسط منتقل ال

صورتی كه پس از اقامه دعوا علیه مالک و قبل از صدور حکم ملک واگذار گردد، دعوا باید علیه منتقل الیه جریان یابد و او 

 .طرف دعوا قرار گیرد

  توانند نسبت بدان م، اگر گزارش اصالحی به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد، آنان می .د.آ.ق 147با توجه به ماده

 .اعتراض نمایند

 دعوای منتهی به صدور ( گان)و خوانده( ها)اعتراض ثالث دعوایی است از طرف ثالث متضرر از رای صادر و بر علیه خواهان

 .بنابراین هیج یک از دعوای طاری در مرحله اعتراض ثالث قابل شنود نیست. رای

 آثار اعتراض ثالث( 6

رق فوق العاده شکایت از آرا محسوب می شود، بنابراین فاقد اثر تعلیقی بر اجرای حکم طاعتراض ثالث از  :اثر تعلیقی( 1-6

اعتراض ثالث موجب تأخير اجرای حكم قطعی  »:م به صراحت این امر را تایید نموده و مقرر میدارد.د.آ.ق 727صدر ماده . است

كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث  رسيدگی جرای حكم ممكن نباشد دادگاهدر مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از ا. باشد نمی

 «.كند پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجرای حكم را برای مدت معين صادر می

ینی كه نوع، مالحظه می شود كه قانون گذار گاه با وجود شرایطی این اجازه را به دادگاه رسیدگی كننده داده است كه با اخذ تام

از نظر استاد شمس این . میزان و موعد سپردن آن بسته به نظر مرجع رسیدگی كننده دارد، قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید

این تامین و دیگر تامین های اخذ شده برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، برای  1.قرار قابل تمدید از سوی دادگاه است

بنابراین در صورت محکومیت . الی است كه از توقف عملیات اجرایی برای محکوم له حکم ایجاد می شودجبران خسارات احتم

معترض ثالث، در صورتی كه ثابت شود حتی با وجود توقف عملیات اجرایی خساراتی برای طرف مقابل ایجاد نشده است، 

 2.تامین سپرده شده بایستی به معترض ثالث مسترد شود

                                                           
 404،ص2شمس،عبداهلل،همان،ج 1
رسی نیز بایستی همین قاعده در مورد تامین پرداختی برای اجرای حکم غیابی و یا توقف عملیات اجرایی ناشی از تقدیم دادخواست فرجام خواهی یا اعاده داد  2

 .رعایت شود
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اعتراض ثالث نوعی رسیدگی بدوی است بنابراین تمامی امور موضوعی و حکمی به این مرحله وارد شده و  :لیاثر انتقا( 2-6

 .بنابراین رسیدگی در اعتراض ثالث، رسیدگی ماهوی است و دارای اثر انتقالی می باشد. مورد رسیدگی قرار می گیرد

 : مرجع تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث( 7

 :مرجع تقدیم دادخواست( 1-7

علیه رأی مورد اعتراض  له و محکوم موجب دادخواست و به طرفیت محکوم  اعتراض اصلی باید به» :اعتراض ثالث اصلی( 1-1-7

و به دعوای اعتراض ثالث در  1«...عنه را صادر كرده است معترض رأی قطعیشود كه  تقدیم می دادگاهی این دادخواست به باشد

دادگاه بعد از مالحظه پرونده در صورتی كه كامل باشد با دستور تعیین وقت و ابالغ به .هر حال در این دادگاه رسیدگی می شود

دعوای . دادرسی نخستین خواهد بود م مانند.د.آ.ق 720ترتیب رسیدگی برابر با ماده . طرفین دعوا شروع به رسیدگی خواهد نمود

این دعوا دارای موعد خاصی نیست، بنابراین . اعتراض ثالث بایستی به طرفیت خواهان و خوانده دعوایی معترض عنه اقامه شود

البته اعتراض . معترض ثالث هر وقت بخواهد می تواند به حکم صادره اعتراض نماید، حتی اگر از دادرسی نخستین مطلع باشد

هزینه دادرسی دعوای اعتراض (.722ماده)ید زمانی صورت گیرد كه حقوقی كه مآخذ اعتراض بوده است، ساقط نشده باشدبا

در اعتراض ثالث تجدید دادخواست پس از قرار رد دادخواست . ثالث نیز برابر با هزینه دادرسی مرحله فرجام خواهی خواهد بود

 .عمالً و قانوناً با مانع روبرو نخواهد بود

. استفاده نموده است« رای قطعی»در بحت تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی، از واژه  720قانون گذار در نص ماده  :نکته

در واقع این اصطالح در تأیید نظر . این كاربرد نباید مفید این معنا باشد كه اعتراض ثالث فقط از آرای قطعی امکان پذیر است

قدند كه دادخواست اعتراض ثالث از رایی كه در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است، بایستی كسانی استفاده شده است كه معت

 2.به دادگاه تجدیدنظر تقدیم شده و در همان دادگاه هم بدان رسیدگی خواهد شد

به دعوای اعتراض ثالث طاری گاه در دادگاهی رسیدگی می شود كه  اصلی،برخالف اعتراض ثالث  :اعتراض ثالث طاری( 2-1-7

بر . رای را صادر نموده است و گاه در دادگاهی رسیدگی می شود كه رای معترض عنه در آن به عنوان دلیل ابراز شده است

را صادر نموده ( شودرایی كه به آن اعتراض می )اساس قانون آیین دادرسی مدنی اگر درجه ی دادگاهی كه رای معترض عنه 

                                                           
 م.د.آ.ق 720ماده  1
ثالث فقط مخصوص آرای قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم ه اعتراض كالبته اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات كارشناسی خود اعالم داشته است .   9

بنابراین بایستی منتظر بماند كه . م حق تجدیدنظرخواهی ندارد.د.آ.ق334در مورد آرای غیر قطعی چون متضرر از آن طبق ماده . دادگاه صادر كننده رای قطعی است

نون یاد شده، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا كند یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قا 334یا با اعتراض و تجدیدنظرخواهی احد از اشخاص موضوع ماده 

اداره مزبور در نظریات بعدی خود نیز بر این ( 24/4/1342مورخ  7004نظریه مشورتی ) .قطعیت حکم دادگاه بدوی به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض نماید

 .موضع پافشاری نموده است
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بدون »است، از دادگاهی كه رای معترض عنه در آن به عنوان دلیل ابراز شده است كمتر باشد، به دعوای اعتراض در دادگاه دوم 

ولی اگر درجه اش از دادگاهی كه رای در آن به عنوان دلیل ابراز شده است بیشتر باشد و  1رسیدگی می شود« تقدیم دادخواست

برابر با قوانین و با تقدیم دادخواست ( دادگاه اول)مساوی باشد، به دعوای اعتراض ثالث در دادگاه صادر كننده راییا نهایتاً 

م معترض بایستی دادخواست خود را به دادگاه صادر كننده رای .د.آ.ق 723در این صورت برابر با ماده. رسیدگی خواهد شد

روز به معترض مهلت خواهد داد كه دادخواست خود  20رسیدگی باشد، دادگاه در صورتی دعوای اصلی در جریان . تقدیم نماید

چنانچه در مهلت  . را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم نموده و رسید آن را به دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اصلی تقدیم دارد

 .مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد

 :ریم تا موضوع روشن شودمثالی می آو

. رسیدگی گردیده و رایی صادر شده است« خوی»و ساسان اقامه شده و بدان در دادگاه بدوی  فرض نمایید دعوای بین اشکان

« فرزین». اقامه نموده است مستند خود قرار می دهد« تبریز»در دادگاه عمومی « فرزین»ساسان این رای در دعوایی كه بر علیه 

این فرض به دلیل اینکه درجه دادگاه خوی با دادگاه تبریز در . تصمیم دارد نسبت به رای صادره از دادگاه خوی اعتراض نماید

دادگاه رسیدگی كننده به )مساوی است، به دعوای اعتراض ثالث، بدون تقدیم دادخواست و به صرف درخواست در دادگاه تبریز

همین مثال اگر  در. در این واقع گفته می شود رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصالحی است. رسیدگی می شود( دعوای اصلی

دعوای ساسان بر علیه اشکان در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح بوده و رایی صادر شده باشد و دعوای اصلی در دادگاه بدوی 

مطرح می نماید بایستی در دادگاه تجدیدنظر استان و به تقدیم « فرزین»خوی مطرح باشد، به دعوای اعتراض ثالث طاری كه 

درخواست »لبته باید دقت داشت همانند اعاده دادرسی طاری، در این جا هم بایستی در هر حال ا. دادخواست رسیدگی شود

 .به دادگاه رسیدگی كننده به اصل دعوا تقدیم شود تا در مواقع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث عدولی است« اعتراض ثالث

ادگاه انقالب نامشروع شناخته و مصادره نموده رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی كه د :نکته

 (2/52/5735-185رای وحدت رویه شماره )است، در صالحیت دادگاه انقالب است

 :ترتیب رسیدگی( 2-7

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، بعد از . رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث همانند مرحله نخستین است

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض . دریافت دادخواست با تشکیل جلسه دادرسی طرفین را به دادرسی دعوت می نماید

اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک  نماید و مورد اعتراض قرار گرفته نقض می ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را كه

                                                           
 اهی كه رای معترض عنه در آن به عنوان دلیل ابراز شده استیعنی دادگ 1
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برخی از حقوق دانان نقض رای صادره در پی اعتراض ثالث را برخالف ( م.د.آ.ق 724ماده .)باشد، تمام آن الغاء خواهد شد

ن خللی كه رأی مزبور به حقوق به گمان ایشان اعتراض ثالث منحصراً می تواند در جهت بی اثر كرد. اصول حقوقی می دانند

معترض ثالث وارد می آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین، در همین محدوده، ثالث ذینفع بوده و دعوای او، 

به عبارت دیگر، اعتراض ثالث نمی تواند وضعیت . در همین محدوده باید مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود

1.اب دعوای اصلی را تغییر دهداصح
 

قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی از رای صادر در انتهای اعتراض ثالث بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی معین می 

قابلیت اعتراض ثالث از سوی اشخاص دیگر را كه بر اساس واجد  حتی گفته شده است رای صادر در پی اعتراض ثالث،. شود

 .، می باشددارند« عنوان ثالث»ده قواعد طرح ش

 :اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره یا تحت رسیدگی در دیوان عالی کشور( 8

زیرا رای صادره یا در ابرام رای پیشین است كه در اینجا رای . رای صادره از سوی دیوان عالی كشور قابل اعتراض ثالث نیست

زیرا مرجع اعتراض ثالث دادگاه صادر كننده رای است كه در . مطرح شودجدیدی صادر نشده است كه قابلیت اعتراض را آن 

بنابراین، ثالث معترض برای . دادگاه محسوب می شود و نه ابرام رای صادره، رای جدید محسوب می شود« دیوان»بحث ما نه 

 . ای فرجام خواسته رجوع نمایداعتراض به رایی كه در دیوان عالی كشور ابرام گردیده است بایستی به دادگاه صادر كننده ر

  رای دیوان عالی كشور ممکن است در نقض رای دادگاه صادر كننده رای باشد؛ در این مواقع نیز رای صادره اعتباری ندارد

البته بعد از نقض و ارجاع به دادگاه همعرض برای رسیدگی مجدد، ثالث می تواند یا در آن مرحله وارد . كه بدان اعتراض شود

 .بماند تا بعد از صدور نسبت بدان اعتراض نماید شود و یا اینکه منتظر رای آن مرحله

 این موضوع برخالف اعاده دادرسی در قانون پیش .مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور نیز مانع اعتراض ثالث نیست

كشور تقدیم م، دادخواست اعتراض باید به دیوان عالی .د.آ.ق737باید پذیرفت با توجه به مدلول و مالك ماده . بینی نشده است

 .شود تا رسیدگی را متوقف نموده و دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادركننده رای مورد اعتراض بفرستد

 :اعتراض ثالث از آرای داوری( 9

م اشخاصی كه خود یا نماینده اشان در تعیین داور شركت نداشته اند و بالواقع از اصحاب دعوای ارجاع .د.آ.ق 714طبق ماده 

م، اعتراض به رای داور در .د.آ.ق 790با توجه به ماده . ، می توانند نسبت به رای داور اعتراض نمایند2به داور هم نمی باشندشده 

                                                           
 414، ص2شمس، عبداهلل، همان،ج  1
وارد ثالث نیز چون از اصحاب  714با توجه به اطالق ماده . داوری شودجریان گاه ممکن است شخص در انتخاب داور شركت نکندو در اثنای داوری وارد   2

 .داوری اعتراض نماید داوری محسوب میشود نمی تواند به رای



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                        اعتراض اثلث                                                                                                                                                                                                                                    آنیی داردسی مدنی  
 
 

033 
 

صالحیت دادگاهی است كه دعوا را به داوری ارجاع داده است و اگر دعوا توسط دادگاه به داور ارجاع داده نشده باشد، در 

از سوی دیگر اعتراض ثالث به آرای مراجع قضاوتی استثنایی . سیدگی به اصل دعواستصالحیت دادگاه است كه صالح به ر

 1.همچون اداره ثبت چون در قانون پیش بینی نشده است مجاز نیست

 : اعتراض به آرای صادره در دیوان عدالت اداری( 11

: ن دیوان عدالت اداری در این باره مقرر میداردقانو 29ماده . اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری نیز تلویحاً پذیرفته شده است

دادرسی   مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئين»

 «.است( امور مدنی در)دادگاههای عمومی و انقالب 

الت اداری برابر با قواعد حاكم بر اعتراص ثالث در آیین دادرسی مدنی بنابراین، قواعد مربوط به اعتراض ثالث در دیوان عد

به طور كلی می توان نتیجه گرفت كه تمامی آرای صادره از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض ثالث هستند؛ همچنین . خواهد بود

و باید دقت داشت كه معترض نباید از .اعتراض ثالث از احکام دیوان عدالت اداری بایستی به شعبه صادر كننده رای تقدیم شود

اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری نیز محدود به . اصحاب دعوایی كه منجر به صدور رای دیوان شده است محسوب گردد

 .موعد خاصی نخواهد بود

 :اعتراض ثالث در امور حسبی( 11

. در امور حسبی را نیز قابل اعتراض ثالث دانسته است م صراحتاً آرای صادر در دادگاه های عمومی و انقالب.د.آ.ق 714ماده 

 .شیوه اعتراض ثالث از آرای صادره در امور حسبی برابر با قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود

در مورد اعتراض ثالث از آرای صادره از شوراهای حل  :اعتراض ثالث از آرای صادره در شورای حل اختالف( 12

از نظر نگارنده با توجه به مبنای اعتراض ثالث و این . و تقریرات اساتید بزرگوار نظری مشاهده نشد اختالف در بین تالیفات

مسأله كه اعتراض ثالث تنها طریق شکایت دیگران از آرای صادره بین اصحاب دعوا می باشد، به نظر می رسد نباید در مورد 

 .خود راه داد قابلیت اعتراض ثالث آرای صادره از این نهادها تردیدی به

                                                           
 417، ص 2شمس، عبداهلل، همان، ج 1
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 :داوری (بیستمفصل 

 :تعریف(1

داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص  

بی آنکه دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند 

: ارجاع امر مورد اختالف به داوری در حقوق ایران از دو را میسر است .دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد

 .درج شرط داوری در قراردادهای منعقده(انعقاد موافقت نامه داوری ب(الف

  وای موجود خود را، خواه در دادگاه مطرح موافقت نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دع

شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختالف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رای به 

ی از طرفین می توانند در ضمن معامله ای هم که انجام می دهند با درج شرط داوری در یک .داوری یک یا چند نفر ارجاع نماید

یکی از مهمترین تفاوت های موافقت نامه داوری با . بندهای قرارداد، منازعات احتمالی خود را به یک یا چند داور ارجاع دهند

شرط داوری در این است که موافقت نامه داوری بایستی بعد از حصول اختالف و دعوا منعقد شود، ولی شرط داوری چه بعد از 

 .در هر حال معتبر بوده و بایستی بدان عمل نمود حصول اختالف و چه قبل از آن

 موافقت نامه داوری       

 داوری

 شرط داوری       

 : شرایط داوری( 2

این شرایط را به دو . برای انجام عمل داوری و اعتبار شرط یا موافقت نامه داوری وجود شرایطی برای طرفین و داور الزم است

 :بندی می نماینددسته عمومی و اختصاصی تقسیم 

 : شرایط عمومی( 1-2

بر اساس قواعد عمومی قراردادها، طرفین برای انجام هر توافق و یا (: قانون 454ماده )اهلیت طرفین موافقت نامه داوری( الف

قانون مدنی  01داوری نیز نوعی توافق تحت ماده . عقدی یا الزامی، بایستی دارای اهلیت الزم برای انجام آن عمل حقوقی باشند

 .محسوب می شود که از این امر مستثنا نیست

اختالف ارجاع شده به داوری بایستی از اموری باشد که طرفین بتوانند : قابلیت ارجاع اختالف موضوع موافقت نامه به داوری( ب

دعوای -2عوای عمومید- 0:در واقع برخی از امور قابل ارجاع به داوری نیستند. آزادانه آن را به داوری واگذار نمایند

 (454ماده )سایر دعاوی-4( 494ماده  2بند )دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ آن،طالق ونسب-3ورشکستگی
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 :شرایط اختصاصی( 2-2

شود بايد موضوع و مدت  در هر مورد كه داور تعيين مي»:م مقرر میدارد.د.آ.ق 454ماده : مشخص نمودن موضوع  داوری و داور( الف

درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختالف باشد، . تعيين گردد طوري كه رافع اشتباه باشد مشخصات طرفين و داور يا داوران بهداوري و نيز 

 « .ابالغ شود طور روشن مشخص و مراتب به داوران داوري ارجاع شده بايد به موضوع اختالف كه به

نامه داوری باید بعد از بروز اختالف باشد؛ البته در این باره فرقی نمی کند چنانکه گفته شد توافق : یزمان انعقاد قرارداد داور( ب

. که پیش از اقامه دعوا باشد یا بعد از آن و نیز تا وقتی که دادرسی تمام نشده است، می توان موضوع دعوا را به داوری ارجاع داد

 .اور ارجاع شودزیرا بعد از صدور رای و ختم دادرسی دیگر دعوایی وجود ندارد که به د

توافق نامه داوری چه به صورت قرارداد مستقل و چه به صورت شرط ضمن عقد باشد، نسبت به  :آثار موافقت نامه داوری( 3

اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند، موثر است و نسبت به اشخاص ثالثی که در تنظیم آنها خود یا نماینده اشان نقشی نداشته اند، 

بنابراین چنانچه پس از . توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تاثیر است( م.د.آ.ق454اده م.)تاثیری ندارد

حجر طرفین دعوا نیز باعث از بین رفتن . توافق، یکی از طرفین فوت نماید، داوری از بین می رود و وراث مأخوذ به توافق نیستند

 (440ماده  2بند )داوری می شود

 منتقل الیه»ه پس از انعقاد قراردادی که در آن شرط داوری شده است، موضوع قرارداد اصلی به دیگری واگذار گردد، چنانچ »

زیرا منتقل الیه ثالث شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری تنها در صورت فوت و حجر و تراضی . مأخوذ به شرط داوری است

 0.پیش بینی شده است

  توافق نامه داوری چه به صورت قرارداد مستقل و چه به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی الزم شمرده می شود و بنابراین

از بین رفتن داوری را با تراضی کتبی امکان  440بند یک ماده . هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی تواند یکجانبه آن را فسخ نماید

همان قانون، پس از تعیین داور یا داوران، طرفین تنها در صورتی حق عزل آنها را  442وجب ماده افزون بر به م. پذیر نموده است

بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون تراضی با طرف مقابل، حتی داور . دارند که به این موضوع تراضی نموده باشند

 .اختصاصی خود را عزل نماید

 مگر طرفین داوری شخص ( 441مدلول ماده . )ده اثری در اعتبار موافقت نامه داوری نداردفوت یا حجر داور نیز علی القاع

 (443ماده . )معینی را شرط کرده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی ننمایند

                                                           
پس چه خصوصیتی بین این دو وجود دارد که موضوع داوری به قائم مقام . شاید گفته شود که منتقل الیه نیز همچون وراث، قائم مقام اصیل محسوب می شود  0

اذنی که مقید به . د گفت که دلیل این امر آن است که  داوری ناشی از اذن محض استدر پاسخ بای. خاص منتقل می شود ولی به قائم مقام عام منتقل نمی شود

بنابراین تا زمانی که قرارداد اصلی باقی است داوری نیز باقی است و منتقل الیه با اطالع از این اذن،  . قرارداد الزمی گشته و موجودیت خود را از آن بهره گرفته است

 .زیرا منبع و سرچشمه اذن دیگر موجودیتی ندارد. ولی با فوت و حجر هر یک از طرفین این اذن طبیعتاً از بین خواهد رفت. دخود را مأخود بدان می نمای
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 :شرایط داور و ضمانت اجراهای آن( 4

 :موانع داوری( 1-4

اساتید و نویسندگان معموالً شرایط داوری به صورت بررسی ممنوعیت های داوری مورد مطالعه قرار گرفته در آثار و تالیفات 

 .بدین معنا که هر گاه شخصی فاقد این ممنوعیت ها باشد می توان او را به سمت داور تعیین کرد. است

با این . ممنوعیت های نسبی-2(  441و  444مواد )ممنوعیت های مطلق-0: ممنوعیت های داوری بر دو دسته تقسیم می شوند

موجب حکم قطعی  اشخاصی که به-2.اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند -0: توضیح ممنوعیت های مطلق داوری عبارتند از

 .کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی -3اند اثر آن از داوری محروم شده دادگاه و یا در

وعیت آنها از داوری امری نسبی است و با تراضی طرفین دعوا قادر به انجام داوری در آن موضوع خواهند اشخاصی هم که ممن 

 -3. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد -2 0م.د.آ.ق 454ممنوعیت داور موضوع ماده  -0: بود عبارتند از

از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته که با یکی  کسانی -4.نفع باشند کسانی که در دعوا ذی

باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان  که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می کسانی -5 .باشند

با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی  کسانی که -4. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند -4 .باشد

 .یا حال دادرسی کیفری داشته باشند  که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته

عوا یا زوجه کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب د -4

 کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان -9 .اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند و یا یکی از

 :ضمانت اجراهای ممنوعیت داوری( 2-4

در صورتی که شخصی به عنوان داور انتخاب شده باشد که دارای ممنوعیت مطلق یا نسبی برای داوری باشد، هر یک از  :رد داور

در صورتی که داور به قید قرعه توسط دادگاه انتخاب شده باشد، این موضوع در . طرفین می توانند داور مورد نظر را رد نماید

 .نجام خواهد شدم ا.د.آ.ق 440عرض ده روز برابر با ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی باعث بطالن رای داور می شود، انجام موضوع  449یکی از مواردی که به موجب ماده  :بطالن رای داور

بنابراین در صورتی که با وجود جهات رد، دادگاه داور ( 449ماده  4بند.) داوری توسط داورانی است که مجاز به داوری نبوده اند

 .ا رد ننماید، مورد از موراد بطالن رای داوری خواهد بودتعیین شده ر

 

                                                           
ف ایرانی که اختالفی ایجادنشده است طر درمورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی»:قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد 454ماده   0

داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله  از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختالف حل آن را به نحوی تواند به نمی

 «.خواهد بود هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بالاثر .دارد



مهدی شکری                                                                                                                                                                                                                                                                   پایان-داوری                                                                                                                                                                                                                                              آنیی داردسی مدنی   
 

811 
 

 :تعیین داور، مدت داوری و حقوق و مسئولیت داور( 5

 : تعیین داور( 1-5

توسط شخص یا اشخاص  -توسط اصحاب دعوا ب -الف: مرجع برای انتخاب داور تعیین شده است 3قانون آیین دادرسی مدنی 

 .توسط دادگاه-ثالث ج

معموالً اصحاب دعوا عالقه . متواترترین راه انتخاب داور توسط خود اصحاب دعواست: داور توسط اصحاب دعواانتخاب  -الف

ای به سپردن سرنوشت خود به داورانی که توسط شخص دیگر یا دادگاه انتخاب می شوند ندارند و بیشتر مایلند دعوای خود را 

این اجازه را به طرفین دعوا داده و قواعد 0 444و  455نون گذار در مواد قا. به دست کسانی بسپارند که خود انتخاب می نمایند

 .حاکم بر این نوع انتخاب را وضع نموده است

قواعد و اصول تعیین داور توسط شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی : انتخاب داور توسط شخص ثالث -ب

می آید این است که شخص ثالث در تعیین داور ملزم به رعایت تشریفات مقرر ولی آنچه که از بیان حقوق دانان بر . نشده است

نیز انتخاب داور توسط شخص ثالث را شناسایی  455تبصره ماده . نمی باشد...( برای مثال انتخاب به قید قرعه و )برای دادگاه 

 .کرده است

 442به موجب ماده . تعیین داور برای طرفین دعواست دادگاه نیز در برخی از موارد مکلف به: انتخاب داور توسط دادگاه -ج

م دادگاه صالح برای انتخاب داور، دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و طرفین بایستی درخواست .د.آ.ق

كند،  ي از آنان داور تعيين ميجاي طرفين يا يك كه دادگاه به در مواردي»: 444به موجب ماده  2.انتخاب داور به این دادگاه تقدیم نمایند

از منظر  «.طريق قرعه معين نمايد واجد شرايط هستند داور يا داوران الزم را به بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري الزم است و

ری و غیرمجاز استاد شمس تعیین جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا برای تعیین داور از سوی دادگاه مخالف فلسفه داو

البته در صورتی که نسبت به اصل معامله اعتراضی شده باشد، دادگاه . بنابراین، قرعه کشی در وقت فوق العاده انجام می شود. است

 »: 444در ادامه به موجب ماده  3.در موراد خاصی ممکن است قبل از تعیین داور جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نماید

                                                           
مراجعه کنند و نیز  موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختالف بین آنان به داوری توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به متعاملین می»:455ماده   1

 «.توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختالف تعیین نمایند می

یک نفر داور  درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید »:444ماده 

 «.اتفاق تعیین نمایند عنوان داور سوم به اختصاصی معرفی و یک نفر به

 
خواهد بود که  درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صالحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی »:442ماده   2

 .صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد
 544ص 3شمس،عبداهلل، همان، ج 3
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داور يا  تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختالف و نام و نام خانوادگيدادگاه پس از 

  «.باشد دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابالغ به همه داوران مي. نمايد داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابالغ مي

اوران انتخابی در موردی هم که داور یا داوران توسط شخص یا اشخاص ثالث انتخاب می شوند نیز بایستی اخذ قبولی از د :نکته

 .انجام شود

توافق نکردن طرفین  -2( 455ماده )واگذاری صریح طرفین دعوا-0: مواردی که داور به توسط دادگاه تعیین می شود عبارتند از

 -4( 441ماده )عدم توافق طرفین در تعیین داور جانشین داور متوفی  -3( 441و  459قسمت های اخیر مواد )دعوا در تعیین داور 

 (444ماده )تعیین جانشین داور ممتنع 

در صورت محجور شدن داور نیز در صورتی که طرفین دعوا به جایگزینی داور یا داوران جدید توافق ننمایند بایستی برابر  :نکته

 .عمل شود 441با ماده 

 :مدت داوری(  2-5

اصحاب دعوا در تعیین مدت اختیار و آزادی کامل خواهند . م طرفین بایستی مدت داوری را تعیین نمایند.د.آ.ق454به موجب ماده 

ولی داور در این موضوع علی القاعده نقشی را ایفا نمی نماید و تنها می تواند چنانچه مدت از نظر او کوتاه بوده و کافی . داشت

تمدید مدت داوری نیز تا قبل از شروع داوری یا در جریان . وضوع داوری نباشد از قبول داوری خودداری نمایدبرای انجام م

روزی ابتدای مدت داوری در موردی که طرفین خود داور یا داوران را انتخاب نموده اند، . داوری علی االصول امکان پذیر است

و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابالغ  است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختالف

تاریخ ابالغ به همه در موردی هم که دادگاه داور یا داوران را انتخاب نموده است، ابتدای مدت داوری ( 445ماده .)باشد شده

 (444ماده .)باشد داوران می

 :حقوق و مسئولیت داور(  3-5

داوران بایستی با رعایت اصول آمره دادرسی، مانند اصل بی طرفی و اصل رسیدگی تناظری و  داور یا :مسئولیت های داور( 1-3-5

داور یا داوران می توانند به شرطی که به وجه دیگری ملزم به انجام داوری . اقدام به رسیدگی نموده و اقدام به انشاء رای نمایند... 

. رت رد پیشنهاد داوری، هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بودنشده اند، از قبول امر داوری خودداری نمایند و در صو

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا »ولی

انتخاب شدن به داوری محروم خواهد یا از دادن رأی امتناع نماید، عالوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق  استعفا دهد و

 (443ماده) «.بود
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 :به طور کلی برای داور سه نوع مسئولیت پیش بینی شده است

قانون مجازات  554به موجب ماده . بدلیل گرفتن وجه یا مال تا به نفع یکی از طرفین تصمیم گیری کند: مسئولیت کیفری( الف 

و سال یا مجازات نقدی اط سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال آنچه را هم عالوه بر حبس از شش ماه تا د( سابق)0اسالمی

 . گرفته به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط می شود

. قانون مسئولیت مدنی برای داوران هم پیش بینی شده است( 0)این مسئولیت با توجه به قاعده عام در ماده  :مسئولیت مدنی( ب

 م هم به چنین مسئولیت اشاره دارد.د.آ.ق 510بعالوه ماده 

م نوعی مسئولیت شبه .د.آ.ق 443محرومیت داور از انتخاب شدن به عنوان داور بدلیل تخلف مقرر در ماده  :مسئولیت انتظامی -(ج

 .انتظامی است

محسوب می شود و داور عقد داوری بین دو طرف دعوا عقدی الزم است ولی بین داور و طرفین عقد جایز  :حقوق داور( 2-3-5

می تواند از موضوع داوری استعفا دهد و هم اینکه فوت یا حجر داوری باعث از بین رفتن عقد داوری بین او طرفین دعوا می 

 .شود

قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه داور یا داوران بر عهده طرفین دعواست، مگر اینکه در قرارداد  494به موجب ماده 

البته در صورتی که داور به این ترتیب مغایر رضایت نداده باشد، در هر حال بعد انجام . ترتیب دیگری قرار داده شده باشد داوری

میزان حق الزحمه داوری نیز بر اساس آیین نامه ای است که توسط وزیر . امر داوری می تواند به اصحاب داوری مراجعه نماید

حق الزحمه داوری برابر مقررات و در در حال حاضر . به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد دادگستری هر سه سال یکبار تهیه و

ریال سه درصد  111/111/251ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا  111/111/51مهلت تعیین شده تا 

خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای  حق الزحمه داوری در مواردی که. است درصد خواسته و مازاد برآن دو

 2.هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود

 :آیین داوری( 6

ولی نیازی نیست که این درخواست به . استم، رسیدگی داوری نیز مستلزم درخواست ذینفع .د.آ.ق 44و  2با توجه به مالک ماده 

تعیین خواسته نیز به سبک دادخواست در درخواست داوری الزم . شکل مخصوص و روی فرم چاپی مخصوص تنظیم شود

برای تقدیم اسناد به داور مهلتی پیش . نیست؛ زیرا محدوده رسیدگی داور در شرط داوری با موافقت نامه داوری مشخص است

داوری در محلی انجام می شود که طرفین . ت؛ ولی علی االصول ادله باید تا قبل از رسیدگی به داور تقدیم شودبینی نشده اس

                                                           
 .یش بینی شده استپ.... در الیحه جدید قانون مجازات اسالمی این مجازات در ماده  0
 0341آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب  2و  0مواد  2
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در صورت عدم تعیین چنانچه ارجاع به داوری از سوی دادگاه باشد، محل . ضمن موافقت نامه داوری یا بعد از آن تعیین نموده اند

در غیر موارد، تعیین محل را باید در . مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. داوری مقر دادگاه تعیین کننده خواهد بود

نماینده در این موارد می تواند غیر از . طرفین می توانند به جای خود نماینده یا وکیل به داور معرفی نمایند. صالحیت داور دانست

 .وکیل دادگستری باشد

داوران در عین حال . درسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایندداوران در رسیدگی تابع تشریفات آیین دا

داور می تواند جلسه رسیدگی تعیین و . هستند.. مکلف به رعایت اصول بنیادین دادرسی مانند اصل تناظر، اصل بی طرفی و 

اما در صورت تعدد داوران، باید . سنده کندطرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست های آن ب

مستفاد از .)جلسه رسیدگی دست کم جهت حضور، رسیدگی، مشاوره و صدور رای داوران تعیین و به آگاهی همه داوران برسد

 (444و  443مواد 

  اما باید ( 444ه ماد)ن برای داور تنها جلب نظر کارشناسی پیش بینی شده استآاز میان قرارهای اعدادی و قابلیت صدور

در مقابل قرار تحقیق محلی و استماع گواهی . معاینه محل اگر با مانعی روبرو نشود، توسط داور قابل اجراست ارپذیرفت قر

موارد  نقانون آیین دادرسی مدنی این است که در ای 234و 251،232،234زیرا مستفاد از مواد  0.گواهان با مانع قانونی روبروست

م و با همان استدالل مزبور .د.آ.ق 202درخواست فرستادن اسناد از ادارات دولتی نیز با توجه به ماده . شرط است مباشرت دادگاه

  .بی حاصل است

  رسیدگی داوران محدود به نکات مورد اختالف است و خواسته طرفین موافقت نامه داوری است و در نتیجه نمی توانند به

در . مگر اینکه ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و تعیین داور تراضی نماید. ترتیب اثر دهنددعوای ورود ثالث یا جلب ثالث 

غیر اینصورت دعوای ورود ثالث باید در دادگاه اقامه شود و باید پذیرفت که اگر رسیدگی به دعوای ارجاع شده به داوری منوط به 

رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رای نهایی  444جه به مالک ماده روشن شدن نتیجه ورود ثالث یا جلب ثالث باشد، با تو

 .در این خصوص نیز متوقف می شود

  داوران در صورتی که اختیار صلح داشته باشند، می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند، در این صورت صلح نامه تنظیم کرده و

 .ل اجراست و هم قابل شکایت استامضا می کنند و این صلح نامه مانند آرای داوری قاب

 :زوال داوری( 7

اسباب . داوری نیز مانند هر نهاد خاص دیگری ممکن است به دلیل عارض شدن مواردی زائل گردید و کان لم یکن تلقی گردد

شفاهی صورت تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو  -0: زوال داوری در قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از

                                                           
 502،ص3شمس،عبداهلل،پیشین،ج 0
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 (490ماده )صدور حکم به بطالن رای داور -3( 440ماده  2بند )حجر یکی از طرفین دعواا ی تفو -2 (440ماده 0بند ).گرفته باشد

تمایل  -4زوال دعوای اصلی  -4 انتفای موضوع داوری -4انحالل شخص حقوقی  -5ورشکستگی یکی از طرفین دعوا  -4

 (443ماده )داوری نداشتن شخص معین برای انجام امر

 بعد از اینکه داور و یا داوران به طریقه ی صحیح قانونی انتخاب شدند و موضوع و مهلت : رسیدگی و صدور رای داوری

چنانکه قبالً هم متذکر گشتیم، داوران در . داوری بدان ها ابالغ شد، داوران با تعیین وقت رسیدگی، شروع به رسیدگی خواهند کرد

 .ملزم به رعایت تشریفات خاص آیین دادرسی مدنی که برای رسیدگی در دادگاه ها در نظر گرفته شده نیستند رسیدگی های خود

منظور از قوانین موجد حق همان  «.رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد»: م مقرر می دارد.د.آ.ق 442ماده 

بنابراین رای داور نمی تواند برخالف قوانین ماهوی و ایجاد کننده حقوق طرفین باشد؛ . قوانین ماهوی مانند قانون مدنی هستند

اوره و ای که برای رسیدگی یا مش داوران باید از جلسه. ولی می تواند برخالف قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی مدنی باشد

رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با   شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن یا صدور رأی تشکیل می

برگ رأی قید  مراتب نیز باید در. که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد مگر این ؛شود مناط اعتبار است اکثریت صادر می

که  در مواردی. ه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شدترتیب تشکیل جلس. گردد

 (444ماده .)آید عمل می موجب اخطاریه دفتر دادگاه به حضور در جلسه به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به به ارجاع امر

چنانچه طرفین در قرارداد داوری . رونده و صدور رای خواهند نمودبعد از رسیدگی داور یا داوران اقدام به اتخاذ تصمیم در مورد پ

دعوا به داور  کننده دادگاه ارجاع دفتر د را بهبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خو طریق خاصی برای ابالغ رأی داوری پیش

رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی دفتر دادگاه اصل  . یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید

 (445ماده .)دارد دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می شده آن را به

 444به همین دلیل ماده . بعد از صدور رای این احتمال وجود دارد که هیچ یک از طرفین رای صادره را قبول نداشته باشند 

اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بالاثر خواهد  داور را بههرگاه طرفين، رأي »: م مقرر داشته است.د.آ.ق

  «.بود

قبل از انقضای مدت داوری راساً با  قانون آیین دادرسی مدنی 319در حدود ماده  449تصحیح رای داور نیز برابر به استناد ماده 

مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران  انداور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پای

 .صادر کننده رأی خواهد بود
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 :آثار رای داور( 8

درباره اثر تعلیقی اعتراض ثالث از آرای داوری ماده ( 493ماده )اعتراض به رای داوری مانع اجرای آن نیست :اثر تعلیقی( 1-8

 .قابل اجراست 493مجرا نبوده و ماده  424

 رای داور سند رسمی نیست و باید پذیرفت که ادعای انکار و تردید نسبت بدان قابل استماع است :توان اثباتی( 2-8

 .داور نیز مانند دادرس بعد از صدو رای، حتی با رضایت اصحاب دعوا حق تغییر آن را ندارد :فراغ داور( 3-8

در مورد اینکه پرسش که آیا اساساً آرای صادر از سوی داور دارای اعتبار امر قضاوت شده است یا  :اعتبار امر قضاوت شده( 4-8

، رأیی را ایت به فلسفه جعل داوری در قانونبا عنتقاد استوارند که برخی بر این اع. اختالف نظر بین حقوق دانان جاری است! خیر

از  ،که داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد

همان  440آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده  444مگر این که طرفین دعوا برابر مفاد  ،اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود

قانون رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بالاثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختالف در مرجع ذی صالح 

 . بالاشکال خواهد بود

ی کنند که آرای داوری نمی تواند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار در مقابل استاد ارجمندمان، دکتر شمس چنین استدالل م

به نظر ایشان بعد از صدور رای داوری، طرف دیگر باز می تواند دعوای مزبور را در دادگاه اقامه نماید، ولی در صورتی که . باشد

تناد به رای داوری حکم دادگاه را نیز به نفع در موضوع مطروحه رای داوری وجود داشته باشد، محکوم له این رای می تواند با اس

 0.در این مواقع دادگاه حکم بر بی حقی خواهان صادر خواهد کرد و این حکم دارای اعتبار امرقضاوت شده است. خود تغییر دهد

 :شکایت از رای داوری( 9

( 490و  491)صدور به بطالن رای داور در مواردی درخواست ( 493و490مواد )قانون گذار شکایت از آرای داور را گاه اعتراض 

. ولی هیچ تفاوتی میان احکام و آثار آنها قائل نشده است. نامیده است( 490و  491مواد )و در مواردی درخواست ابطال رای داور 

 .بر اساس نظر اساتید شکایت از رای داوری نه اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد و نه اثر انتقالی دارد

 بطالن نسبی -2بطالن مطلق  -0:آرای باطل صادره از سوی داور به دو دسته کلی تقسیم می شوندبه طور کلی 

                                                           
زیرا اعتبار . باشد به نظر ما اعتبار امرقضاوت شده مخصوص احکام صادره از دادگاه هاست و احکام داوری علی القاعده نمی تواند دارای اعتبار امر قضاوت شده  1

قاعده ای است امری و طرفین دعوا بعد از صدور رای حتی با تراضی هم نمی توانند رای صادره  ،بنابراین. از آثار قاعده فراغ دادرس محسوب استامر قضاوت شده 

م که اجازه رد جزئی یا کلی رای را به اصحاب داوری داده است، رای .د.آ.ق444بنابراین با توجه به ماده . یا آن را جزئاً یا کالً رد نمایند. را کان لم یکن تلقی نمایند

 .زیرا در غیر این صورت نباید چنین اجازه ای به طرفین داده میشد. د دارای اعتبار امر قضاوت شده باشدداوری نمی توان
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برخی از آرای داور هستند که دادگاه نمی تواند دستور اجرای آنها را صادر نماید، حتی اگر محکوم علیه این حکم بدان اعتراض 

برای مثال داور در تقسیم سهم االرث . صول بنیادین دادرسی باشدننماید و این زمانی است که رای داور برخالف قواعد آمره و ا

سهم پسر و دختر را برابر قرار دهد و یا اینکه در قرارداد داوری، تبعه ایرانی داوری تبعه بیگانه هم تابع طرف دعوای خود را 

ولی در برخی . آرای باطل مطلق می نامند این دسته را. در این مواقع رای داور از سوی دادگاه شناسایی نخواهد شد. پذیرفته باشد

از موارد، دادگاه بدون اعتراض طرف محکوم علیه، معترض مخدوش بودن رای داور نمی شود؛ مانند اینکه داور خارج از مهلت 

است و اگر  این مورد پیش از آنکه به نظم عمومی ارتباط داشته باشد، به طرفین دعوا مربوط. داوری اقدام به اصدار رای کرده باشد

 . دسته دوم را نیز آرای باطل نسبی می نامند 0.طرف وی حقی برای خود قائل می بود، می بایست اعتراض می کرد

م باشد، الزامی برای رعایت .د.آ.ق 449از نظر استاد شمس، شکایت از رای داور که مبتنی بر یکی از موارد مذکور در ماده  :نکته

بدین معنا که چنین رایی، حتی اگر در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده باشد، باطل بوده و . مهلت مقرر در قانون ندارد

نسبت به  449اسقاط حق اعتراض به رای داور مانع از آن نیست که در موارد مذکور در ماده  افزون بر آن،. قابلیت اجرایی ندارد

 2.رای داور اعتراض شود

 :اجرای رای داور( 11

در غیر اینصورت مرجع اجرای رای داور دادگاه . رای داور در درجه اول بایستی با تمکین محکوم علیه رای داوری اجرا شود

م در این باره مقرر می .د.آ.ق 444ماده . به داوری و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعواست بدوی ارجاع دهنده دعوا

داوري و يا دادگاهي كه  كننده دعوا به عليه تا بيست روز بعد ازابالغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع هرگاه محكوم »:دارد

اجراي رأي برابر مقررات . نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند درخواست طرف ذي  ت بهرسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف اس صالحيت

 «.باشد قانوني مي

در این باره . اگر ارجاع به داوری با دادگاه تجدیدنظر هم بوده باشد، اجرای رای داوری در هر حال با دادگاه نخستین خواهد بود

است به درخواست اجرای رای داور ترتیب اثر دهد و برگه اجرایی صادر نماید،حتی باید دانست که بر طبق اصول دادگاه مکلف 

البته صدور قرار منع اجرای رای داور و یا توقف عملیات اجرای آن در محدوده ماده .اگر نسبت به رای داور اعتراض شده باشد

واهد شد و نحوه اجرای و قواعد و اصول درخواست اجرای رای داور به صورت کتبی مطرح خ 3.دم امکان پذیر است.آ.ق 493

 .حام بر آن برابر با ترتیبات قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود

 
                                                           

 254، ص0، ج0344مدنی، سید جالل الدین،آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات پایدار،   0
 549، ص3شمس، عبداهلل، پیشین، ج  2
 549،ص3شمس ،عبداهلل،همان، ج  3
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 :پایان( فصل بیست و یکم

 :خسارات دادرسی( 1

دادرسي را كه به علت خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از »:قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب 505طبق ماده 

خوانده نيز مي . تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتالف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد
دادگاه در موارد ياد شده، . نمايدتواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه 

 «.خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت، ملزم خواهد نمود
  
 :ارکان مطالبه خسارت( 1-1

 :برای مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد

 وجود ضرر؛   -0

 ارتکاب فعل زیان بار؛   -2

  0سببیت بین فعل انجام شده و زیان واردهرابطه    -3

  
 خسارت دادرسی(2-1

تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است که برای اقامه 

لذا حق الوکاله وکیل، . بود نخواهددعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن 

حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع 

باید دانست که خسارت ( قانون آیین دادرسی مدنی 509ماده.)ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد

نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر ( مانند خسارت ناشی از اتالف عین یا منافع مال غیر)سارتی مستقل دادرسی، خ

 2.می باشد( طرح و تعقیب دعوا در دادگاه)دیگر

  
 :هزینه دادرسی و مبنای آن( 3-1

پرداخت هزینه دادرسی هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسیهای مدنی،  

اما . همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد... گزیرناپذیر است اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و

هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها 

می توان . اکتفا کرده است( ـ هزینه قرارها و احکام2هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود؛-0)به تعیین موارد آن 512در ماده 

 3«.هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد»گفت

  
                                                           

 22، ش 0344کاتوزیان،دکتر ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،   0
 20،ص 0344جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم،  2
 321،ص2فتری،احمد،پیشین،جدمتین  3
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 :محكوم علیهمبنای تحمیل خسارت دادرسی به ( 4-1

شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت میگر

صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را 

به محکوم ( و بقیه خسارات)دادرسی  در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه. رداخت آن محکوم نمایدتعیین و محکوم علیه را به پ

 :علیه، دو تحلیل ارائه شده است

بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان  ـ0

اشکال این نظریه این است که اوال، . ینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خالف حق بوده استباشد، پرداخت این هز

معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عمال مواردی پیش می آید که حقانیت 

تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می  یکی از دو طرف اختالف، برای خود آنها نیز واقعا مورد

و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای .کنند

 .مستحق کیفر دانست در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و. غبطه مولی علیه، طرح می کند

  
اند که هر یک از آنها که رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کرده ـ2

ز برای رفع اشکاالت آن نی. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید

می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه 

 .محکوم علیه

  
 :ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی( 5-1

  
هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع  قانون آیین دادرسی صرفاً 520و  509طبق مواد 

ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی شود، 

 .رفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرداز محکوم علیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تع

 

 

 :اعسار(2

باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی می« یُسر»که واژه عربی است و نقیض « عُسر»اعسار از ریشه 

 . گوینددر فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می .است

و کسی را که معسر  0دانند و فرقی بین دو اصطالح قائل نیستندرابطه دو اصطالح اعسار و افالس را تساوی میمشهور فقهاء 

 0. اند دانسته« محجور»شود می
                                                           

 251، ص0هـ ق، چاپ سوم، جلد  0344الحسن بن علی الطوسی؛ المبسوط، تهران، انتشارات المکتبة المرتضویه، شیخ طوسی، محمدبن   0
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اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی 

در ماده یک قانون . نیز همین مفهوم بیان شده است م.د.آ.ق 514و در ماده  2دادرسی را نداشته باشد،های خود و یا هزینه های 

داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون  اعسار، معسر را کسی می

 . خود نباشد

   
 :موضوع اعسار( 1-2

 :شوندمقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم میبا توجه به 

 اعسار از هزینه دادرسی( الف

 اعسار از پرداخت محکوم به( ب

 اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی( ج

  
 مقررات اعسار(2-2

عمل محاکم است،   ر مورد اجراء وباشد که فعال در کشومجلس شورای ملی وقت می 21/9/0303قانون اعسار مصوب ( الف

مخارج محاکمه منسوخ گردیده   فصل اول قانون اعسار در مورد 0304قانون آئین دارسی مدنی مصوب  494ماده  02البته طبق بند 

 .است

 .آن در مورد اعسار است 3مجلس شورای اسالمی که ماده  01/4/44های مالی مصوب  قانون نحوه اجرای محکومیت( ب

باشد که  این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می 504تا  514، مورد  0349ن آیین دادرسی مدنی مصوب قانو( ج

 .پردازیماین قانون می 504تا  514ما نیز در این مختصر فقط به بررسی مواد . جایگزین مقرات اعسار در این زمینه شده است

  
 فلسفه گرفتن هزینه دادرسی(3-2

ت عدم ضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علّهزینه دادرسی ت

توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن 

 3.از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت

م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور .د.آ.ق 514طبق ماده 

 .موقت قادر به تأدیه نیست

 :آید بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می

 .نماید به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی( الف

                                                                                                                                                                                                                           
 .20،ص 0عالمه حلی، الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحریر االحکام، مشهد، انتشارات موسسه آل البیت، چاپ سنگی، بی تا، جلد   0
 441،ص0جعفری لنگرودی،محمدجعفر،پیشین،ج  2
 45، جلددوم، صفحه0349آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار،  ،مدنی، سیدجالل الدین  3
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 .به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد( ب

قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن  244برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده 

 .رده است و یا اموال متعلق رهن و معامالت با حق استرداد و مصادیق دیگرممنوع التصرف ک

  
 :معافیت موقت از هزینه دادرسی(4-2

 :برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر الزم است

 :تقدیم دادخواست اعسار( الف

-برخورد می ،نون تجارت آمده استبا تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قا :تاجر نبودن شخص( ب

 (م.د.آ 502 ادهم. )شود

 :حقیقی بودن شخص( ج 

رود و نیز اداره کل امور برای اشخاص حقیقی به کار می« کس»و واژه  «...است  معسر كسي»: در ماده یک قانون اعسار آمده است

 :شتااظهار د 4/0341/ 24مورخ  4/  4305حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 

به اشخاص حقوقی  هر کس»افراد حقیقی است و کلمه ناظر به  01/4/0344مالی مصوب   قانون اجرای محکومیت های 2مفاد »

 0« .تسری ندارد

 بات اعسار از تأدیه هزینه دادرسیاث( د

  
 :دادخواست اعسار(5-2

به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح گردد یکی 

خواهی است باز هم میتواند ضمن همان  اگر معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام( م.د.آ 515ماده )دعوای اصلی 

 .درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد

  
 :ه رسیدگیدادگاه صالح ب( 6-2

اما اظهار نظر در مورد . دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است

اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را 

یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید ( 515 ادهم)دید نظر یا مرجع فرجامصادرنموده است نه خود دادگاه تج

 .نظر یا مرجع فرجام نیست

باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف میاشخاصی که حکم اعسار می

 . و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود( م.د.آ 55ده مفهوم ما)های ابالغ در روزنامه نیز معافند 

  
                                                           

 44پیشین،ص ،سماواتی،حشمت اهلل  0
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 :تكلیف دفتر نسبت به دادخواست اعسار(7-2

م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا .د.آ.ق 514طبق ماده 

. ند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نمایدچنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی الزم بدا

 .نماید مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابالغ می
 :جلسه رسیدگی(8-2

رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه 

 .باشد رسیدگی در دیگر دعاوی الزم است، الزم می

شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه  برای وقت مقرر دعوت می(مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)اصحاب دعوی 

ت شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواس

 .بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دالیلی بر تمکن مدعی ارائه نماید

شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ الیحه ای هم رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می

بوده و از جلسه رسیدگی اطالع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری  حتی اگر ابالغ اخطار هم در شکل قانونینفرستد و 

 .خارج نمی سازد

که در  در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است

  0.گیرندبحث قرار میبحث تجدید نظر و فرجام مورد 

  
 :طریق اثبات اعسار( 9-2

تواند انواع دالیل را به مدعی اعسار می.در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خالف آن، باید اثبات گردد 

م بیان شده .د.آ 514ده دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ما

 .این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند. است

باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار  م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می.د.آ 514طبق ماده

 . نکرد دعوای او رد خواهد شد

مورخ  054است اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره شهادت نامه کتبی باید به دادخو 514طبق ماده 

 :شعبه ششم دیوان عالی کشور  04/2/0313

رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل »

  2«.باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود  دعوای اعسار موثر

  
                                                           

وقطعی خواهد م باشد این حکم قابل تجدید نظرخواهد بود واال غیر قابل تجدید نظر.د.ا.ق 330یعنی اگر هزینه مورد حکم اعسار بیش ازمبلغ مقرر دربند الف ماده  0

 بود
 440زراعت،عباس،پیشین،ص 2
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 :حدود اعتبار حكم اعسار( 11-2
 :حكم اعسار برای یک دعوی (1-11-2

. اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد

ه نسبت به هزینه دادرسی یکی از نماید، حکم اعساری کاما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می

 (.519ماده )موثر خواهد بود ( به شرط هم زمانی) دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز 

  
 

 :اعتبار حكم اعسار در تمام مراحل دعوی (2-11-2

پرداخت هزینه معاف  دعوی معموالً مرحله نخستین، تجدید نظر را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان ازهر 

 .مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد( 514 ادهم. )نماید گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می

  
 :اعسار با فوت معسر  بی اثر شدن حكم (3-11-2

صی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخ

 .باید دادخواست جداگانه بدهند

  
 :آثار حكم قبول اعسار(11-2

 :معافیت موقت از هزینه دادرسی( 1-11-2

معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف 

 .است

مفهوم ماده  .«واقع شود و از اعسار خارج گردد هزينه از او دريافت خواهد شد اگر مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له» 500طبق ماده 

واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این  آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه

 .ر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی استحالت نیز چنانچه معس

  
 :حق داشتن وکیل معاضدتی (2-11-2

یکی از مواردی که کانون وکال را مکلف به . دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نمایدصدور حکم اعسار به معسر حق می

نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از می (برای معاضدت قضایی)معرفی وکیل 

 .کندپراخت حق الوکاله وکیل پیدا می
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 خواسته

 نقض حکم

ارجاع به مرجع صالح

 دادگاه صالح

 

ارجاع به دادگاه صادر 
کننده قرار

 دادگاه صالح

 

نقض حکم به سایر 
 جهات

حکم موخرنقض   

دو حکم مغایرهر نقض   

بالارجاعنقض   

ارجاع به دادگاه 
 همعرض

بالارجاعنقض   

ارجاع به دادگاه 
 همعرض

اقدامات دادگاه 

در همعرض 

 صفحه بعدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات دادگاه 
 همعرض

 اصدار رای اصراری

صدور رای بر طبق نظر 
 دیوان

در شعبه  فرجام خواهی
 دیوان

 عدم فرجام خواهی

 ابرام حکم دادگاه

 عدم قبول حکم

 حکم نهایی میشود

عمومیطرح در هیأت   

هیات عمومی نظر 
 شعبه را قبول دارد

هیات عمومی نظر 
 دادگاه را قبول دارد

حکم را نقض کرده و به  حکم نهایی میشود

 دادگاه سوم می فرستد

دادگاه سوم نظر دادگاه دوم 

 را قبول دارد

دادگاه سوم نظر هیأت 

 عمومی را قبول دارد

 حکم قطعی و

 نهایی میشود



 «منابع مطالعه شده»

 :بر اساس حروف الفبا

 ، تهران، چاپ سوم1831، دستور موقت، انتشارات ققنوس ،  ادریسیانمحمدرضا -1

 دومجلد  1831نتشارات سایان، تهران،احمدی، آیین دادرسی مدنی، انعمت  -2

 اول لد، ج21 اپ، چ1831اسالمیه، حقوق مدنی، تهران،  امامی،سید حسن  دکتر -8

 ، چاپ نهم1831گاه بینه، علمی و کاربردی، تهران، نشر تهران، ن بهرامی، آیین دادرسی مدنیبهرام  دکتر -4

 جلد دوم ،1831آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز  مردانی، نادر و بهشتیمحمد جواد  -1

 دانش،چاپ بیست و یکم، تهران،ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج جعفری لنگرودیمحمدجعفر دکتر  -6

اول،  اپ، چ1833، گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران جعفری لنگرودی،محمدجعفر  دکتر -3

 4 لدج

 1833دعوا، مجله تخصصی داخلی دانشگاه امام صادق، تهران،  حکیمی،محمد مهدی  -3

 11، چاپ دوم، جلد 1833لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  دهخدا،علی اکبر  -1

 1،تهران،چاپ1831عباس زراعت، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی،انتشارات میزان، دکتر -11

 1833تقریرات آیین دادرسی مدنی، دانشگاه شهید بهشتی، سال  شمس، دکتر عبداهلل -11

  جلدی 8دوره ، 1831آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز  شمس، عبداهلل دکتر -12

هـ  1833المبسوط، تهران، انتشارات المکتبة المرتضویه،  ،(شیخ طوسی)محمدبن الحسن بن علی الطوسی  -18

 1ق، چاپ سوم، جلد 



و  های عمومیی و بازرگانی دادگاه آیین دادرسی مدن زاده افشار،صدرسید محسن  -14

 11،چاپ 1833،تهران،انقالب

 1جلد  ،تهران،میزان،1833،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، دکتر نصراهلل قهرمانی -11

 1833،تهران،دراک،قربانی،مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی اهلل فرج -16

 21، ذیل ماده 1836 کاتوزیان، حقوق مدنی در نظم کنونی، انتشارات میزان، تهران،دکتر ناصر  -13

 8جلد ، 1832، انتشارات بنیاد حقوقی کاتوزیان، تهران، حقوق مدنی ،دکتر ناصر کاتوزیان -13

، 1863انتشارات بهنشر، چاپ اول ، خرداد ماه ، واعد عمومی قراردادها حقوق مدنی، ق دکتر ناصر کاتوزیان -11

 8تهران،جلد 

 1833دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،  ،دکتر ناصر کاتوزیان -21

 1833، انتشارات میزان،تهران،8ین عقود مع ،دکتر ناصر کاتوزیان -21

 ، چاپ اول1836آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد،  ،عباس کریمی -22

 1836اول، انتشارات آیدا، زاده، نظارت انتظامی در مقام قضایی، جلد  کریماحمد  -28

ل البیت، تحریر االحکام، مشهد، انتشارات موسسه آ،(عالمه حلی) الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر -24

 1چاپ سنگی، بی تا، جلد 

 1834غفاری،آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، جلیل  -21

 ، جلددوم1831آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار،  مدنی،سیدجالل الدین  -26

 1848چاپ دوم ، تهران, 2ج ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،متین دفتری احمداستاد  -23

، چاپ اول، جلد 1833رسازان، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فک مهاجری، علیدکتر  -23

 اول
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