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  :اثر اين در
 آئـين  قـانون  مقصود شده استفاده» كنوني قانون «يا» قانون اين «،»قانون «واژه از هرجا ـ

  .است 21/1/1379 مصوب مدني امور در انقالب و عمومي هاي دادگاه درسيدا
 دادرسـي  آئـين  قانون» 1318 قانون «يا» سابق قانون «،»قديم قانون «عبارات از مقصود ـ

  .است آن بعدي الحاقات و اصالحات با 25/6/1318 مصوب مدني
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  مقدمه
: رسـد   مـي  نظر به سهل و ساده امر دوب در» مدني دادرسي آيين «از تعريفي دادن دست به

 و دعـاوي  بـه  رسـيدگي  شـيوه  بـه  كـه  است حقوق علم از اي  رشته مدني دادرسي آيين
 علـم  از رشـته  اين مقابله بيشتر تعريف اين در. پردازد  مي افراد بين خصوصي اختالفات

 جـرايم  به رسيدگي شيوه متكفل كه است مدنظر» كيفري دادرسي آيين «درس با  حقوق
 خـود  بـه  را متضادي گاه و گوناگون هاي  چهره مدني دادرسي آيين وجود، اين با. تاس

 منظـر  يـك  از آن بـه  تـوان   نمي حقوق علم از رشته اين شناخت در كه نحوي به گرفته،
 و كارآيي ميزان در ها  آفت بزرگترين بروز موجب رشته اين ديدن بعدي تك و نگريست

  . است شده دادرسي نظام پيشرفت روند
 تـا  شـده  موجـب  حقـوق  ايـن  تعارض و افراد خصوصي در مدني دادرسي آيين

  حقـوق  علم هاي  جنبه ترين  خصوصي برگيرنده جامعه در خصوصي اختالفات و دعاوي
 غرض و گردد مطرح حقوق مطالبه گرچه زيرا آنهاست، ترين  عمومي نيز حال عين در و

 دخالـت  لـيكن  سـت، ا خـصوصي  اختالفـات  ايـن  فـصل  و حل نيز مدني دادرسي آيين
 يعنـي  هـا   آن وظـايف  مهمتـرين  از يكـي  مناسبت به نيز مدني دادرسي آيين در ها  دولت

 وظـايف  سـرلوحه  در جامعه، در امنيت و عدالت ايجاد. است پروري  عدل و دادگستري
 رغـم  بـه  و دارد و داشـته  قـرار  حـاكميتش  و حكومت مرزهاي داخل در دولت اساسي

 تغييـرات  تـاريخ  بـستر  در ها  دولت وظايف كه اين وجود با و ها  دولت تكاليف گسترش
 زايش كنار در را خود رنگ و اهميت گاه هيچ دولت وظيفه اين اند،  ديده خود به زيادي

 اسـت  جهت همين به. است نداده دست از جديد و متنوع بسيار تكاليف و ها  مسؤوليت
 واقـع  در و اسـت  ودمشه بسيار حقوق از رشته اين در عمومي حقوق هاي  جنبه غلبه كه
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 گرچـه  دارنـد،  قـرار  دعوا اصحاب ديگر طرف در و دولت حقوقي واقعه طرف يك در
  .دهند مي قرار خصوصي حقوق هاي رشته زمره در را رشته اين كه است مرسوم

 عـدالت  «بـين  سـنتي  كـشمكش  از ميداني حقوق علم از رشته اين گذشته، آن از
 اقتـضاي  قـضايي  عدالت كه حالي در. گذارد  مي نمايش به را» قضايي امنيت «و» قضايي

 و دارد دعوا جريان و طرح در را قاضي نقش نمودن فعال و اختالفات به دقيق رسيدگي
 شـمرد،   مـي  مجـاز  را عدالت به يافتن دست بهانه به دادرسي اطاله و مكرر هاي  رسيدگي

 قمـع  و قلـع  با جامعه در تا طلبد  مي را اختالفات سريع نمودن كن ريشه قضايي، امنيت
 راسـتا،  ايـن  در و نمـود  فـراهم  توسعه و اقتصادي هاي  فعاليت براي را زمينه نزاع ريشه

 عـدالت  مـسلخ  در تـوان   نمـي  را شده صادر قضايي احكام اعتبار و رسيدگي در سرعت
  .  نمايد مي نيافتني دست طلبي، عدالت اين گاهي كه ويژه به نمود، قرباني خواهي

 اصـل  «بـين  تعـارض  قبيل از است مشاهده قابل بيشتري ضاتتعار تر  پايين سطوح در
 منظـور  بـه  حكومت نماينده عنوان به قاضي اختيارات نيز و» دعوا اصحاب تسلط يا حاكميت

 ميـان  از و جامعه در خصوصي خصومت فصل و حل همانا كه) تصدي نه و (حاكميت اعمال
 پايگاه دو بين گفته  پيش تضاد دو به تعارضات اين تمام ليكن است، درگيري و نزاع برانداختن

» امنيـت  و عدالت «يعني رشته اين سويه دو جهت و مدني دادرسي آيين خصوصي و عمومي
 هـاي   جنبه دادن آشتي حقوقي نظام يك تر  وسيع سطح در و قضايي نظام يك هنر و گردد  برمي

 نظـام  ديرينـه  نآرما دو بين ميانه و معتدل است راهي يافتن نيز و رشته اين حقوقي و عمومي
  .قضايي امنيت و عدالت يعني حقوقي

 واداشـت  را مـا  مشكالت، اين به گويي  پاسخ لزوم و نكات اين به توجه ضرورت
 دادرسـي  آيـين  درس در ارزشمند بسيار تحقيقات و تصنيفات تأليفات، وجود رغم به كه

 اتتعارضـ  ايـن  بـه  اجمالي نگاهي و زده درس اين در جديدي تصنيف به دست مدني،
 رونـد  مطالعـه  بـا  كـه  است اين هدف. باشيم داشته مدني دادرسي آيين مطالعه طول در

 بتـوان  جـا  يـك  طـور  بـه  و فرصـت  يـك  در سرانجام تا سرآغاز از مدني دادرسي آيين
 فرضـيه  ايـن  و نمود ترسيم را مدني دادرسي آيين در تعارضات رفع جهت كلي خطوط

  . است مفيد بسيار و الزم ممكن، تعارضات اين رفع كه نمود اثبات را
 مجموعـه  ايـن  تـصنيف  از دوگانـه  هدف كه است الزم نكته اين ذكر همه، اين با

 بيـشتر  حاضـر  مجموعـه  تحقيق طرح گرديده، موجب درسي متن تهيه و پژوهش يعني
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 به مربوط مباحث همه طرح منظور به و پژوهشي شكل تا بگيرد خود به درسي رويكرد
  :گيرند قرار مطالعه مورد زير هاي بخش ترتيب به ي،مدن دادرسي آيين فرايند

    دعوا؛ شناخت: اول بخش
   دعوا؛ طرح :دوم بخش
    دعوا؛ جريان: سوم بخش
   دعوا؛ ختم :چهارم بخش
  .  دعوا طواري :پنجم بخش
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  اول بخش
دعوا شناخت
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   1 فصل
  دعوا مفهوم

 كـامالً  مفهـوم  اين ولي،) اول صلف (شود شناخته دقت به آن مفهوم بايد ابتدا دعوا شناخت براي
  ). دوم فصل (گردد تشريح نيز را آن اقسام كه اين مگر بود نخواهد درك قابل

  
  دعوا تعريف :اول مبحث

 سپس و لغت در را آن ابتدا لفظي هر تعريف براي كه است اين بر عادت علمي هاي رشته اكثر در
 كـه  شود  مي ديده نيز حقوقدانان بين در خاص طور به عادت اين نمايند؛  مي بررسي اصطالح در

 تعريـف  در فراوانـي  كـاربرد  و تـأثير   لغـوي  تعريف كه اين جمله از بردارد در نيز بسياري فوايد
 به نقل عدم اصل بر بنا كه گردد مي بيان فقه اصول علم مباحث در مثال عنوان به. دارد اصطالحي

 مقدس شارع اگر كه چرا است لغوي معناي بر اصل اصطالحي، و لغوي معناي ميان شك هنگام
 حـداقل  يا و كرد  مي بيان صريحĤ را خود قصد داشت نظر مد را اصطالحي معناي قانونگذار يا و

 و) اول بنـد  (لغـوي  تعريـف  بـه  ابتدا روش، همين بر بنا هم ما نمود؛  مي وضع اي  قرينه آن براي
  .پردازيم مي دعوا) دوم بند (اصطالحي تعريف به سپس

  
  دعوا لغوي تعريف :اول بند

 و خواهاني معناي به ادعاء از است مصدر اسم و دارد عربي ريشه »دعوي« واژه
 »دعـوي « تلفظ با عربي زبان در لفظ اين . 1شده خواسته و شود خواسته چه آن

.يدعوواژهزيرتهران،دانشگاهانتشاراتفشرده،لوحنامه،لغتدهخدا،اكبرعلي.1
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 خواستن كردن، ادعا معناي به يكي كه دارد هم از متفاوت معناي دو واو كسر به
  . اختالف و منازعه معناي به ديگري و است كردن مطالبه و

 تلفـظ  و نوشـته  صـورت  دو بـه  شود  مي وارد فارسي زبان به كه  هنگامي واژه اين
 ايـن  در كـه  عربي زبان تلفظ همان با يعني واو كسر به »دعوي« صورت به اول شود  مي

 ايـن  بـا  دعـوي  ممـال؛  الف با يعني »دعوا« صورت به دوم. است ادعا معناي به صورت
 زبانان فارسي بين در لغت اين ادبا گفته به و ندارد پيشينه عربي متون رد تلفظ و نگارش
 مـوردنظر  معنـي  مقـارن  فارسـي  ادب در را واژه ايـن  ديـدگاه،  بنابراين . 1است متداول

  2اسـت  شده ادعا چه آن باطن و حقيقت يعني گيرد  مي قرار معني مقابل گاه كه آورند  مي
 كردنادعـا  معنـاي  بـه  هـم  دعـوا  نگـارش  و تلفظ اب دعوي واژه . 3ادعا معناي به گاه و

 در» دعـوا  «تلفظ با دعوي واژه بنابراين،. است منازعه و اختالف معناي به هم و باشد  مي
 گيـرد  برمـي  در را خود عربي معناي دو هر كه چرا كند  نمي ايجاد چنداني مشكل فارسي

 فقط لفظ اين نماييم ظتلف واو كسر به» دعوي «صورت به را واژه اين بخواهيم اگر ليكن
 نگـارش  و تلفـظ  همان با را واژه اين كه است بهتر رو، اين از بود خواهد ادعا معناي به

   .4ببريم كار به دعوا
  

   دعوا اصطالحي تعريف: دوم بند
 دادرسـي  آيـين  حقـوق  علـم  در بـدانيم  كه است اين دعوا اصطالحي تعريف از مقصود

 ارائـه  دعوا از تعريفي كه اند كرده تالش دانان وقحق اكثر. معناست چه به لفظ اين مدني
 انـد   داشـته  بيـان  جملـه  از راسـتا  ايـن  در گردد؛ آن لغوي معناي دو هر شامل كه نمايند

دعواواژهزيرنيزو.پيشين.1 كـه دعوي:غزنويسنايياز.پيغمبريدعويبهايرانبه * آوريدينبه]زرتشت[ آمدمرديكي:طوسيدقيقياز.2 زيـرواژه پيـشين، :ك.ربيـشتر مطالعـه بـراي .چرايـي وچونيبهاصلشودشباطل * معنيشاهدازبودمجرد .دعوي .پروريدينونماييدانشبه * داوريودعويگهآمدچو:گنجوينظامياز.3 بـه فارسـي  قديممتوندرنيزوربيعدر،»صحرا«وزنبرو»و«فتحبهدعويلفظ:اند نوشتهنيزاديبانازاي عده.4 كبـر چـون * علـم بهديگرانازبرترمكهمكندعوي:ست»ادعا«هاآنترين رايجكهرودميكاربهمعنيچند تلفـظ »گرمي«وزنبرو»و«حرفكسربهمعنيايندررالفظاينامروزه.)سعدي(فروتريدونانهمهازكردي در»دادخواهي«يكي:شودميارادهآنازديگرمعنايدوكنندتلفظصحراوزنبرو»و«فتحبهاگروليكنند؛مي هـا، آنامروزي تلفظطبقبرمعني،دواين.عاميانهتعبيردر»كشمكشمشاجره،«ديگريودادگسترياصطالح بـر بنـا .ويسندمينصورتهمينبهراآننيزهانوشتهاكثردركهچنانشودنوشتهدعواصورتبهكهاستبهتر غلـط نجفـي،  ابوالحـسن .»مـشاجره «و»دادخواهي«يعني»و«فتحبهدعواو»ادعا«يعني،»و«كسربهدعوي،اين 192 صيازدهم،چاپ،1382 دانشگاهي،نشرمركزفارسي،زبانهايدشواريفرهنگننويسيم،
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3مفهوم دعوا
 كـه  حقي يعني گيرد  مي صورت حقي تثبيت براي كه عملي از است عبارت دعوي«:

 حقـي  دعوي« كه اند  كرده بيان ديگري استاد و  1»باشد شده واقع انكار و تجاوز مورد
 مقـام  از و نماينـد  مراجعـه  دادگـاه  بـه  تواننـد   مي اشخاص آن موجب به كه است

 حمايـت  ديگـري  برابـر  در حقوقشان از قانون، اجراي وسيله به كه بخواهند  رسمي
 خاصـي  حقـوقي  عمـل  وسـيله  به هميشه حق اين اجراي و دادگاه به مراجعه. شود
 دعـوا، « :اند  داشته بيان ديگري جاي در و . 2»دارد نام» دعوي اقامه «كه شود  مي انجام
   است عملي

 اسـت،  شده واقع تجاوز و انكار مورد كه حقي تثبيت منظور به كه تشريفاتي
  .  3»شود مي انجام
   :اند برده كار به معنا چند در را دعوي استادان، از ديگر برخي

 صـالح  مراجـع  به اجعهمر در شده انكار يا تضييع حق مدعي قانوني توانايي دعوا «ـ اول
 مربوطـه  قـانوني  آثـار  ترتب و ادعا نبودن يا بودن وارد گذاردن قضاوت به جهت در

 از متـأثر  نظـر  بـه  كـه » است ادعا اين با مقابله توانايي دعوا، مقابل، طرف براي. است
؛ 4است فرانسه مدني دادرسي آيين جديد قانون 30 ماده در مذكور تعريف

 و اسـت؛  رسـيدگي  تحـت  و شده مطرح قضاوتي مراجع در كه ياختالف و منازعه ـ دوم
   . 5ادعا معناي به دعوا ـ سوم

 شـود   مـي  مالحظـه  كه طور همان ولي دارند حقيقت از اي بهره يك هر تعاريف اين
 مفهـوم  با نظر به كه دارند عنايت» دعوا اقامه «يا و» دعوا طرح حق «تعريف به بيشتر
 خواهيم دعوا مفهوم با مفاهيم آن تفاوت به آينده مباحث در ما و است متفاوت دعوا

  .پرداخت
 مفـاهيم  از كه دهيم ارائه دعوا از مانع و جامع تعريفي شود  مي تالش ترتيب، بدين

 به حقي به اخبار« از اسـت  عبارت دعوا ماهيت و ذات ما نظر به باشد؛ متمايز آن مشابه
7،209 ص،62 شاول،جلد،1378 مجد،بازرگاني،ومدنيدادرسيآييندفتري،متيناحمددكتر.1   254 ص،211 شپيشين،.3   .114 ص،74 شششم،چاپ،1383 ميزان،مدني،دعوايدرشدهقضاوتامراعتباركاتوزيان،ناصردكتر.2

٤.Nouveau code de procedure civile, avec le concours de Isabelle DESPRÉS et PascaleGUIOMARD, Dalloz,2007,98 eme éd,p , Art 3 بهنسبت قاضينهايتاكهمبنايياساسبرگرفتنقراراستماعموردحقازاستعبارتدعوامدعيطرفاز  3: ماده 311. و310صص،493 و 492 و 491 هايشمارهاول،جلد،1380 ميزان،مدني،دادرسيآيينشمس،عبداهللادكتر. 5  .استادعا اينصحتبهنسبتگفتگوحقدعواعليهمدعيطرفاز.كندمينظراعالمآنصحتعدمياصحت
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 حقـي  اثبات شخص آن با كه است عملي« آن نتيجه كه »ديگري زيان به و خود نفع
 ترتيب به توان  مي را مذكور تعريف اركان . 1»كند  مي قصد صالح مقام نزد غير، عليه را

  :داد قرار بررسي مورد ذيل
 يـا  هـستند  خبـري  يـا  جمـالت  كـه  دانيم  مي است؛ حق به اخبار دعوا، اول ركن

 و شـند با  مـي  تـصديق  قابـل  و دهنـد   مـي  خبـر  چيـزي  وجود از خبري جمالت. انشايي
 نيـستند  تكـذيب  و تـصديق  قابـل  و باشـند   مـي  چيـزي  ايجاد صدد در انشايي جمالت
 شود   مي بيان اخباري جمالت قالب در هميشه دعوا استفهامي؛ و امري جمالت همچون

 اسـت؛  آن كننـده  اقامـه  بـودن  ذينفع دعوا، دوم ركن. دارد تكذيب و تصديق قابليت كه
 و. گردد  مي محسوب شهادت ديگري نفع به اظهار الوا باشد خود نفع به بايد حتماً دعوا
 ضرر به حقي به اخبار اگر است؛ ديگري براي آن بودن مضر دعوا، سوم ركن انجام، سر

  .گردد مي محسوب اقرار باشد خود
 و كنـد   مي پيدا موجوديت دعوا مفهوم ركن، سه اين تحقق از پس رسد  مي نظر به

 اقامـه  صالح مراجع در را آن كه دارد وجود افراد متما براي حق اين مفهوم، اين ايجاد با
 جمهـوري  اساسـي  قـانون  34 اصـل  در كه نامند  مي» دادخواهي حق «را حق اين. نمايند

  :است گرفته قرار شناسايي مورد صراحت به ايران اسالمي
 بـه  دادخـواهي  منظـور  بـه  تواند  مي كس هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهي«

 در را ها  دادگاه گونه اين دارند حق ملت افراد همه نمايند، اجعهمر صالح هاي  دادگاه
 حـق  قـانون  موجب به كه دادگاهي از توان  نمي را كس هيچ و باشند داشته دسترس
  . »كند منع دارد را آن به مراجعه

 در دارد حـق  كـس  هر«: خوانيم  مي بشر حقوق جهاني اعالميه 8 ماده در همچنين
 او بـراي  ديگـر  قـوانين  يـا  اساسي قانون كه باشد بنياديني قحقو ناقض كه اعمالي برابر
 را آن كامـل  جبـران  و كنـد  مراجعـه  ملي دار صالحيت هاي دادگاه به است داشته مقرر

 يـا  كنـد  اسـتفاده  خـويش  دادخواهي حق از كه اين در شخص بنابراين،. »شود خواستار
  . كرد منع كار اين از را او توان نمي نمود اقدامي چنين كه هنگامي ولي، است مختار خير

استثبوتحقياظهارازعبارتدعوياصطالححسببر«:نويسندميدعوااصطالحيتعريفدرسنگلجياستاد. 1 درقـضا محمدسـنگلجي، اسـتاد .»نباشدثابت)وكيلمانند(بودهماذونآناظهاردركهكسيياكنندهاظهاربرايكه 131. ص،1384 تهران،دانشگاهانتشاراتسالم،ا
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5مفهوم دعوا
 معـاني  داراي فرانـسه  حقـوق  در است التين action از برگرفته كه Action واژه

 به گيرد مي قرار Action en justice عبارت تركيب در كه وقتي واژه اين. است متعددي
. شـد  اشاره بدان فوقĤ كه است موضوعات تمامي در دعوا طرح امكان اصطالحي معناي

 رايج معناي در. است دقيق و رايج معناي دو داراي نيز معنا اين در واژه اين حال، اين با
 كـه  حقوقي طريقه يعني ـ دانست شخصي حق اجراي ضمانت را آن توان  مي اختصار به
 مـشروع  نفـع  يـا  حـق  يـك  از توان  مي) است دعوا با همراه حقي هر معنا اين در (آن با

 معنـاي  در. دارد وجـود  شخص هر دارايي در كه است احتمالي تضميني و كرد حمايت
1دادخواهي و تعقيب حق از است عبارت دعوا دقيق

 2است آمده شد ذكر كه نحوي به فرانسه مدني دادرسي آيين جديد قانون 30 ماده در كه
 بـراي  شـده  شناسـايي  توانـايي  را دعـوا  فرانسوي معروف دانان حقوق از اي  عده

 منـافع  و حقـوق  رعايـت  دادگـستري  از تواننـد   مي آن موجب به كه اند دانسته اشخاص
 براين حقوقدانان تالش كشور اين حقوق در صورت، هر در . 3بخواهند را خود مشروع

 در رايـج  تلقـي  طرز اين و شده تفكيك حق مبناي ماهوي حقوق از مفهوم اين كه است
 است آمده در حركت به حق همان دعوا كه اين بر مبني بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن
   .  4شود گذارده كنار

  مشابه مفاهيم از دعوا تمييز: دوم مبحث

 از برخـي . دارد حقوق در كاربرد مورد مفاهيم ديگر با فراواني هاي  همساني دعوا مفهوم
 كـه  چـرا  نيـستند  دعوا مفهوم از تمييز قابل راحتي به معنايي قرابت سبب به مفاهيم اين

 غرابـت  دليـل  به ديگر برخي تمييز). اول بند (باشد  نمي ضحوا كامال ها آن ميان اختالف
  ). دوم بند (پرداخت خواهيم آن به مبحث اين پايان در كه است آسانتر معنايي

  
   قريب مفاهيم از دعوا تمييز: اول بند

 در. نزديكنـد  بسيار دعوا مفهوم به) ب (دعوا اقامه عمل و) الف (دعوا طرح حق مفاهيم
1.Droit d'agir en justice. 
2.Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F,1987,p19.Cemot 
3.Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure civile, Dalloz,2003,27e éd,p108,n 64. 
4. Ibid,p 108, n 65. et V:Gérard COUCHEZ, Procédure civile,Dalloz,2000,11e éd,pp121 ets. 

http://www.haghgostar.ir


)2(آيين دادرسي مدني  6
  .پردازيم مي دعوا مفهوم به قريب مفاهيم ينا تمييز به جا اين
  دعوا طرح حق مفهوم از دعوي مفهوم تمييز) الف
 8 مـاده  و اساسـي  قانون 34 اصل در» دادخواهي حق «عنوان تحت كه دعوا طرح حق

  :است متفاوت دعوا مفهوم با نظر چند از شود مي مطرح بشر حقوق جهاني اعالميه
 و حـق  اين اساس كه است قانون و دارد قانوني بناييم دعوا طرح حق :مبنا لحاظ ز ا .1

  .دارد شخصي مبنايي دعوا مفهوم كه حالي در آورد مي وجود به را ماهيت
 وي بـراي  فـرد  حيـات  طول در و است مستمر حقي دعوا طرح حق :زمان لحاظ  از .2

 اعـم  شود،  مي متمتع حقي چنين از تولد محض به شخص كه معنا اين به دارد؛ وجود
 باشـد،  نيامـده  وجـود  به دعوايي هنوز كه اين يا باشد داشته وجود دعوايي كه اين از

 اسـت  امـري  دعـوي  لكن رفت، نخواهد بين از حق اين نيز دعوي پايان از بعد حتي
  .رود مي ميان از ديگر زمان در و شده ايجاد زماني در و حادث

 مـدت  طـول  در حـق  ايـن  و است حق» دعوا طرح حق «موضوع :موضوع لحاظ زا. 3
 منتقل ديگري به دعوا، با توام قهري، و غيرارادي يا ارادي طور به است ممكن حيات
 است حقوقي واقعه يا عمل يك واژه، اعم معناي به دعوا، موضوع كه حالي در. گردد

  .باشد عمل يا اخبار قول، است ممكن كه
  دعوا اقامه از دعوا مفهوم تمييز) ب
 صـالح  مراجـع  از اسـتمداد  يعنـي  دعوا اقامه. شوند  مي تباهاش هم با بيشتر مفهوم دو اين

 باعـث  آن خـصوصي  و شخـصي  احقـاق  كـه  دليـل  اين به دعوي، اقامه. حق اخذ براي
 اسـت  پيگيـري  قابـل  صالح مراجع طريق از تنها شود،  مي جامعه امنيت و نظم در اخالل

 آشـكار  هـم  از وممفهـ  دو ايـن  تفـاوت  كرديم دعوا مفهوم از كه تعريفي به توجه با اما،
   :گردد مي

   :انشاء دعوا اقامه و است اخبار نوع از دعوا .1
 تكـذيب  و تصديق قابل رو، اين از است حق به اخبار دعوي شد گفته كه طور همان

 قابـل  وجـه  هـيچ  به كه است تقاضا و استمداد نوعي دعوا اقامه كه حالي در باشد  مي
 دعـوا  اقامه و دعوا ميان كه نمود جهتو بايد ديگر، سوي از. نيست تكذيب و تصديق
 دليـل  هـر  به ولي باشد داشته وجود دعوايي است ممكن زيرا ندارد وجود اي  مالزمه

  . گردد نمي منجر دعوا اقامه به هميشه دعوا ترتيب، بدين نگردد اقامه
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7مفهوم دعوا
  :دعوا اقامه طرفين و دعوا طرفين .2

 و ،»مدعي «كند،  مي ديگري ضرر به و خود نفع به حق به اخبار كه كسي به دعوي در
 كه  هنگامي اما شود  مي گفته» به مدعي «ادعا موضوع به و» عليه مدعي «مقابل طرف به

 اقامـه  كه كسي به گيرد  مي صورت دعوا اقامه و گردد  مي اقامه صالح مراجع در دعوي
» خواسته «دعوا موضوع به و» خوانده «وي مقابل طرف به و» خواهان «كند  مي دعوي

 را تمـايزي  چنـين  وكال، و حقوقدانان قضات، اكثر كه شد متذكر بايد البته. دگوين  مي
 تـا  مـا  اعتقـاد  بـه  اما برند،  مي بكار يكديگر جاي به را ها  واژه اين و كنند  نمي رعايت
 خواسـته  و خوانـده  خواهـان،  هـاي   واژه بردن كار به است نشده طرح دعوا كه زماني

  .نيست صحيح
  

  غريب مفاهيم از عواد مفهوم تمييز: دوم بند
 داشته دعوا مفهوم با اندكي بسيار تشابه كه هستند هايي  آن دعوا، مفهوم از غريب مفاهيم

 كـه  اسـت  ممكـن  سـادگي  به دعوي مفهوم از ها آن تمييز دليل اين به و دورند آن از و
  ). ب بند (شهادت و) الف بند (اقرار از عبارتند

   راقرا مفهوم از دعوا مفهوم تمييز) الف
 قـانون  1259 مـاده  (ديگـري  نفع به و خود ضرر به حقي به اخبار از است عبارت اقرار
 اسـت،  تكذيب و تصديق قابل و باشد،  مي حق به اخبار دعوا مانند چند هر اقرار ،)مدني

 اخبار از بود عبارت دعوا كه حالي در غير نفع به و باشد كننده اقرار فرد ضرر به بايد اما
  .ديگري ضرر به و ودخ نفع به حقي به
  شهادت مفهوم از دعوا مفهوم تمييز) ب

 شـهادت  چند هر بنابراين، ديگران ضرر و نفع به حقي به اخبار از است عبارت شهادت
  . گردد نمي محسوب دعوا باشد نمي شخص خود نفع به چون اما است حق به اخبار هم
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  2 فصل
  دعوا اقسام

 لكـن،  باشـند   مـي  گوناگون و متنوع بسيار اه آن خصوصيات به توجه با دعاوي چند هر
 آن ماهيـت  بـه  توجـه  بـا  رو، ايـن  از اسـت  حق دعوي موضوع شد گفته كه طور همان

 نيـز  و) سـوم  مبحـث  (آن موضـوع  محل ،)دوم مبحث (آن داشتن ماليت ،)اول مبحث(
 دعـوي  از بندي تقسيم نوع چهار توان  مي) چهارم مبحث (حق آن شمول حيطه براساس

  :شوند مي ارائه زير نحو به كه وردآ عمل به
  

  آن ماهيت اساس بر دعوا بندي تقسيم: اول مبحث
 حقـي  نـوع  چـه  بـه  نـسبت  حـق  بـه  اخبار كه اين يعني دعوا، موضوع ماهيت برحسب
 ما. نمود تقسيم مختلط و شخصي عيني، دعاوي به را دعوا توان  مي است، گرفته صورت

 خـواهيم  بنـدي   تقـسيم  اين فايده به سپس و) اول بند (پرداخته دعاوي اين انواع به ابتدا
  ). دوم بند (كرد

  
   آن ماهيت براساس دعوا انواع: اول بند

   1عيني دعواي) الف

 ايـن . باشـد   مـي  اعيـان  بـه  راجع حقوق از حق، به اخبار يعني دعوا ماهيت گاهي
 جـزو  كـه  ملك به نسبت انتفاع حق و ارتفاق حق مالكيت، حق از عبارتند حقوق
 و تخليـه  يـد،  وضـع  يد، خلع دعاوي براين، بنا. گردند  مي محسوب عيني يدعاو

1. Action réelle. 
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9اقسام دعوا
  . شوند مي محسوب عيني دعاوي از انتفاع و ارتفاق حق به راجع دعاوي تمامي

  
   1شخصي دعواي) ب
 بنـابراين، . آيـد   مـي  شـمار  بـه  شخصي دعوا باشد، دين و تعهد اجراي دعوا موضوع اگر

 دعـواي  باشـد  عملـي  انجـام  عـدم  يا و عمل انجام دين، انتقال دعوا موضوع كه  هنگامي
 قـانون  موجب به تعهد اين خواه شود  مي محسوب دعوا نوع اين مصاديق از آن بر مبتني
  .قرارداد موجب به خواه و باشد شده ايجاد

   2مختلط دعواي) ج
 كه شود  مي اطالق دعوايي به است شده مطرح فرانسه حقوق در بيشتر كه دعوا نوع اين

 ايـن  كـه  ايـن . ديني هم و شود  مي محسوب عيني هم كه است حقي به اخبار آن ماهيت
 حقوق در . 3باشد  مي اختالف محل است طرح قابل حد چه تا ايران حقوق در دعوا نوع

 انـستيتوت  بـه  معـروف  مجموعـه  و رم حقوق از را مفهوم اين مقنن چه اگر نيز فرانسه
 يـا  دارد وجـود  واقعـا  مختلط دعواي كه اين سر بر ولي، است كرده اقتباس  4ژوستينين

 دو توانـد   مي شخص كه  هنگامي كشور اين حقوق در واقع، در . 5است نظر اختالف خير
 يا همزمان طور به دادگاه، يك در را شخصي ديگري و عيني يكي هم، از مستقل دعواي
  :شود مي تقسيم دسته دو به كه است مختلط او دعواي كند مطرح متناوب

 ايجـاد  يا انتقال آن موضوع كه است قراردادي مفاد اجراي به ناظر دعوا هك وقتي .1
 منقـول  غيـر  مـال  خريـدار  مثال، عنوان به دعوا، اين در است؛ منقول غير عيني حق
 واقـع،  در كنـد؛   مي طرح را مبيع تحويل به تعهد اجراي به الزام دعواي فروشنده عليه

 شده مبيع مالك كشور اين مدني انونق 1138 ماده موجب به تراضي لحظه از خريدار
 ايـن  در اسـت؛  آن تحويـل  بـه  متعهد 1583 ماده موجب به لحظه آن از بايع و است

 كـه  وقتـي  و عيني او دعواي كند  مي ادعا را خود مالكيت كه  هنگامي خريدار صورت،
1.Action personelle. 
2.Action mixte. 

همـان،ش شـمس، عبـداهللا دكتـر :نيزو.بعدبه 225 ص،70 شهمان،دفتري،متيناحمددكتر:ك.ربارهايندر. 3 348 و 347 صص،594
4.Institutes de Justinien. 

:نيزو .225 ص،70 شهمان،دفتري،متيناحمددكتر:ك.ربارهايندر. 5
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD,  op. cit, n 75,pp 108 et 109  
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 نـوع  دو همزمـان  حالـت  ايـن  در. است شخصي او دعواي خواهد  مي را مبيع تحويل

  . 1شود مي طرح دعوا
 ، 4غـبن  خيـار  اعمـال  ، 3الغـاء  ، 2قهقرايـي  اثـر  با فسخ به ناظر دعوا كه  هنگامي .2

 نسبت عيني حق كننده ايجاد يا كننده اعالم حقوقي عمل يك  6ابطال يا  5اصالح
 غير مال بيع قهقرايي اثر با فسخ شخصي كه وقتي همچنين، است؛ منقول غير مال به

 آن از قهقرايـي  اثـر  بـا  فـسخ  دعواي. خواهد  مي را ثمن پرداخت عدم دليل به منقول
 واسـطه  به ولي، است شخصي دعواي يك انجامد  مي قرارداد يك نابودي به كه جايي
 نتيجـه  در و انـد  داشـته  فسخ از پيش كه گيرند  مي قرار وضعيتي در طرفين بيع، فسخ

 ثبـوت  ضمحـ  بـه  گويي يعني نمايد؛ مسترد بايع به را شده فروخته مال بايد خريدار
 كه است بوده قادر هميشه او و نشده منتقل مبيع به نسبت بايع مالكيت گاه هيچ فسخ
 موجـب  مثـال  اين در دعوا دوگانه ويژگي اين. نمايد طرح عيني دعواي مشتري عليه
 ؛ 7دارد وجـود  دعـوا  دو متنـاوب  طور به حالت اين در. شود تلقي مختلط دعوا شده
. مبيع استرداد دعواي فسخ ثبوت با سپس و فسخ دعواي ابتدا
 وجـود  معـاني  ايـن  در مختلط دعواي طرح امكان رسد  مي نظر به نيز ايران حقوق در

 خـواه  و منقول خواه بيع وقوع مجرد به اول نوع مورد در مثال، عنوان به. باشد داشته
 او رو، اين از) مدني قانون 262 ماده يك بند (گردد  مي مبيع مالك مشتري منقول غير
 اجـراي  هـم  و نمـوده  طرح را مبيع تسليم دعواي هم فروشنده عليه همزمان تواند مي

 و. است شخصي دعواي دومي و عيني دعواي اولي كه بخواهد را آن تحويل به تعهد
 طـرح  را ثمـن  پرداخـت  عدم دليل به بيع فسخ دعوي شخصي اگر دوم نوع مورد در

 كنـد  تقـديم  دادگـاه  به نيز را يعمب استرداد دادخواست است قادر امر اين پي در كند،
 طـرح  مـشتري  عليه را استرداد دعواي توانسته  مي همواره بايع گفت بتوان شايد پس،

1.Ibid, p 118 et 119. 
2.Résolution. 
3.Révocation.
4.Rescision. 
5.Réduction. 
6.Annulation.
7.Ibid. p 119 
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11اقسام دعوا
  .كند

  
  آن ماهيت براساس دعوا بندي تقسيم فوايد: دوم بند

 نيـز  و) الـف  (اقامـه  جهـت  دعـوا  طـرف  تعيـين  در ماهيـت،  براساس دعوا بندي  تقسيم
   :شود مي بررسي ذيال كه باشد مي مؤثر) ب (قضايي صالحيت

   دعوا طرف تعيين جهت) الف
   :متصرف طرفيت به عيني دعواي طرح امكان اصل .1

 عـين  متـصرف  كـه  كس هر عليه توان  مي است، عين تابع دعوا چون عيني دعاوي در
 ايـن  در. باشـد  نداشته مدعي با حقوقي رابطه هيچ اگر حتي نمود طرح را دعوا است
 كـه  كـس  هـر  عليه را صادره حكم توان  مي مقررات برخي ظلحا با حتي دعاوي نوع

  .نمود اجراء دارد اختيار در را به محكوم
  :اصلي مديون عليه ديني دعواي طرح امكان اصل .2

. باشـد  حقـوقي  رابطـه  طـرف  كـه  نمود اقامه كسي عليه توان  مي تنها را ديني دعواي
 بـه  مربـوط  دعـاوي  در رو، ايـن  از. كند  مي ايجاد قانون يا قرارداد يا را حقوقي رابطه
 از مـصون  اصـل  ايـن  حـال،  ايـن  با. نمود دعوي اقامه توان  مي مديون عليه فقط دين

 كـه  شود  مي داده اجازه استثنايي طور به گاهي شخصي دعاوي در است؛ نمانده استثنا
 كـه  نيست مدعي با حقوقي رابطه طرف كه گردد اقامه كسي طرفيت به مستقيماً دعوا

 اين طرح كه جا آن از . 2گويند  مي  1مستقيم دعواي اخير دعاوي به رانسهف حقوق در
 آن طـرح  امكان قانونگذار است الزم دارند استثنايي جنبه و بوده اصل خالف دعاوي

 از را مـواردي  شـد  گفتـه  كـه  طـور  همـان  فرانـسه  حقوق در. كند اعالم مجاز را ها
 را بيمـه  قـرارداد  فقـط  ايـران  حقـوق  در امـا،  انـد  كرده ذكر مستقيم دعاوي مصاديق

 بـا  اي  بيمـه  قرارداد ايران بيمه مثال، عنوان به. دانست مستقيم دعواي مصداق توان  مي
1.Action direct. 

خود مديونباقراردادطرفثالثاشخاصعليهمستقيماًوخودنامبهطلبكاركهاستدعواييممستقيدعواي. 2 در دعـوا ايـن .استنوعاينازكنددريافتثانيمستأجرازرابهااجارهتواندميموجرهمچنين،.كندميطرح مـديونِ  طرفازونامبهدايننآموجببهكهگيردميقرار(Action oblique) مستقيمغيردعوايمقابلجهت بـه دعوايموسـوم درريـشه دعاويايندويهر.كند مي طرحاوبدهكارانعليهخودمعسرياورشكستهاحتماال ارتبـاط كـرد، ابداعآنرارمامپراطوريدوراندر)Préteur Paulus) پلوستورپرهكه)Action paulienne) پلدعواي Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT et alli, Lexique des termes juridiques, Dalloz,2005,15e éd,pp18,19,20:ك.ربـاره ايـن در.دارنـد 
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)2(آيين دادرسي مدني  12
 تـصادفات  از ناشـي  خـسارت  گونـه  هـر  بـروز  برابر در را او و بندد  مي الف شخص
 شـخص  بـه  راننـدگي  حـين  در الف شخص اگر حالت اين در. كند  مي بيمه رانندگي

 بـه  بايد مدني مسئوليت قواعد و قاعده بر بنا اخير شخص نمايد، دوار خسارت ثالثي
 موجـب  بـه  جـا  ايـن  در ولي، كند، طرح وي عليه را شخصي دعواي و مراجعه الف

 گـرفتن  بـراي  توانـد   مـي  ثالـث  شـخص  بيمـه،  قراردادهاي مورد در استثنا و  1قانون
  .نمايد دعوي طرح بيمه شركت عليه مستقيم طور به خسارت

   قضايي يتصالح) ب
 از كـه  اسـت  دادگاهي تشخيص سهولت ماهيت، براساس دعوا بندي  تقسيم فايده دومين
 بايد دعوا كه است اين بر اصل ديني دعاوي در. باشد  مي رسيدگي به صالح محلي لحاظ

 اصل اين. دارد نيت حسن و برائت اصل در ريشه كه گردد طرح مديون اقامت محل در
 مـال  كـه   هنگامي ولي شود  مي اجرا نيز منقول غير مال هب ناظر عيني دعاوي خصوص در

 بـه  مربوط دعاوي به رسيدگي بودن آسان فرض و مصلحت است منقول غير ادعا مورد
 مـال  ايـن  وقـوع  محـل  در دعـوا  كه كند  مي ايجاب ها آن وقوع محل در منقول غير مال

 دادگـاه  ميـان  اندتو  مي خواهان كه كرد اشاره بايد هم مختلط دعاوي درباره. شود مطرح
 دهـد  تـشخيص  تر  مناسب كه را كدام هر خوانده اقامت محل دادگاه و ملك وقوع محل

  . برگزيند
  

   مالي غير و مالي دعواي:آن موضوع داشتن ماليت براساس دعوا تقسيم: دوم مبحث
 مـالي  دعـوا  باشـد،  مـالي  حـق  ايـن  اگر حال حق، به اخبار از است عبارت دعوا گفتيم

 به ابتدا مبحث اين در. است غيرمالي آن تبع به نيز دعوا باشد غيرمالي اگر و بود خواهد
 بنـدي   تقـسيم  ايـن  مـالك  بررسـي  به سپس و) اول بند (پردازيم  مي دعاوي اين تعريف
  ). سوم بند (داد خواهيم شرح را بندي تقسيم اين فوايد پايان در و) دوم بند (پرداخته

  
  ليغيرما و مالي دعاوي تعريف: اول بند

  مالي دعواي) الف
. باشـد   مـي  مـالي  دعواي است» مالي حق «يا» مال «آن موضوع كه دعوايي گفت توان  مي

7/2/1316مصوببيمهقانون 1 ماده. 1
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13اقسام دعوا
 اشـخاص  مـادي  نيازهاي  تأمين منظور به كشور هر حقوق كه است امتيازي» مالي حق«

 از اسـتفاده  لحـاظ  بـه  كه است روابطي تنظيم مالي حق ايجاد از هدف. دهد  مي ها آن به
 قابـل  مـالي  غيـر  حقـوق  خـالف  بر حقوق از دسته اين. دارد وجود اصاشخ بين اشياء
 يـا  پول مبلغي مطالبه حق و انتفاع حق و مالكيت حق مانند: است پول به تقويم و مبادله
» مـالي  حـق  «يـا » مـال  «مالي دعواي موضوع كه شويم قايل اگر . 1معين كار دادن انجام
 دعـوا  ايـن  بگـوييم  اگـر  امـا . ايم  نموده ارائه مالي دعواي از مضيقي بسيار تعريف است

 مثـال،  عنوان به. گردد  مي كاملتر تعريف است» مالي روابط «موضوعش كه است دعوايي
 دعـوايي  اگر پس، گيرد  مي قرار مالي روابط در اما، نيست مال  رسمي سند تنظيم خواستن

 موضـوع  بايد رسد  مي نظر به براين، بنا. است مالي دعوي آن شود ايجاد آن با ارتباط در
 بـه  راجـع  دعـاوي  كليـه  رو، ايـن  از مـال؛  صـرف  نه بدانيم مالي روابط را مالي دعواي

 مطالبـه  و مـسمي  اجـرت  و مثـل  اجـرت  مطالبـه  معاملـه،  ثمـن  و وجه مطالبه مالكيت،
 مـالي  دعـوايي  دارد، مـالي  آثـار  و شـده  ايجاد مالي روابط در كه دعوايي هر و خسارت

  . است
   غيرمالي دعواي) ب
 غيرمـالي  حـق «. شود  مي محسوب غيرمالي است،» غيرمالي حق «آن موضوع كه عواييد

 حق مثل ننمايد ايجاد باشد پول به تقويم قابل مستقيماً كه منفعتي آن اجراي كه است آن
 ممكـن  غيرمـستقيم  كه هستند غيرمالي حقوق از بعضي آن، امثال و زوجيت حق بنوت،
 مـالي  را حـق  آن امـر  ايـن  ولـي  باشـد  پـول  بـه  يمتقو قابل كه نمايند حقي ايجاد است
 اسـت  انسان اخالقي و عاطفي هاي نيازمندي رفع حق اين هدف واقع در . 2»گرداند  نمي

 روابـط  غيرمـالي  دعـواي  موضـوع  رو، اين از. اشخاص  3مالي غير روابط آن موضوع و
 پـي  در مـالي  نتـايج  و آثـار  غيرمـالي  حقوق اين كه است ممكن چند هر باشد  نمي مالي

 موضـوع  چون اما دارد، مالي آثار چند هر نكاح اثبات دعواي مثال عنوان به باشند داشته
 وصـيت  (وصايت دعواي همچنين،. شود  مي محسوب غيرمالي دعوايي است غيرمالي آن

 تـوان   مـي  غيرمـالي  دعاوي جمله از. است غيرمالي ندارد مستقيم مالي آثار چون) عهدي
وچاپبيست،1378 انتشار،سهاميشركتايران،حقوقينظامدرمطالعهوحقوقعلممقدمهكاتوزيان،ناصردكتر. 1  .257 و 256 صص،238 شچهارم،
63. صچهارم،جلدپانزدهم،چاپ،1377 اسالميه،فروشيكتابمدني،حقوقامامي،حسنسيددكتر. 2
256. ص،238 شهمان،كاتوزيان،ناصردكتر. 3
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 را حـسبي  امـور  به مربوط دعاوي و حجر شناسنامه، الحاص نسب، طالق، حبس، وقف،

  .برد نام
  مالي غير و مالي مختلط دعواي) ج

 ديگـري  و مـالي  يكـي  دارنـد  واحـدي  منـشأ  و انـد   شده مطرح هم با كه دعوا دو گاهي
 دعـواي  صـورت  ايـن  در كه گويند  مي مختلط دعاوي دعاوي، نوع اين به است غيرمالي

 غيرمـالي  دعـواي  احكـام  مـشمول  غيرمـالي  دعواي و ليما دعواي احكام مشمول مالي
 هـدايا  استرداد خواهان نكاح فسخ دادخواست تقديم با شخصي مثال، عنوان به. شود  مي
  . است مالي هدايا استرداد اما است غيرمالي دعوايي نكاح فسخ باشد، مي نيز
  

   غيرمالي و مالي به دعوا بندي تقسيم مالك: دوم بند
   صتشخي معيار) الف

 انجـام  تقـسيم  دعـوا  نـوع  براساس نوعي، مالك در شخصي؛ يا هستند نوعي يا معيارها
 دعـوايي  چنين موضوع اين غالباً و اًنوع آيا كه شود  مي بررسي كه صورت بدين. شود  مي

 غيرمـالي  اگـر  و اسـت  مالي دعوا آن بدانند مالي اًنوع را آن اگر و غيرمالي يا است مالي
 در كه حالي در شود  نمي توجهي شخصي هاي  انگيزه به نوعي الكم در. غيرمالي بدانند،
 هـدف  ديگـر  عبـارت  به گيرد؛  مي قرار مدنظر دعوا طرف انگيزه و هدف شخصي معيار

 نـوعي  را مـالك  اگر مثال عنوان به. كند  مي مشخص را دعوي نوع كه دعواست خواهان
 مالي است مالي روابط اب ارتباط در چون رسمي، سند تنظيم به الزام درخواست بگيريم،
 از او هـدف  كه دارد وجود احتمال اين كنيم توجه خواهان انگيزه به اگر اما. بود خواهد

 به. دانست مالي غير را او دعواي بايد صورت اين در كه نباشد مالي فايده دعوا آن طرح
ـ  نمود طراحي شخصي ضابطه از استفاده براي مؤثر راهكاري بتوان اگر رسد  مي نظر  ناي

 كند  مي توجه دعوا كننده طرح هدف و انگيزه به كه چرا باشد، نوعي معيار از بهتر مالك
 امنيـت  و شده قاضي دست شدن باز موجب شخصي معيار به تمسك كه جا آن از ولي،

   .1نمود اكتفا نوعي مالك به بايد سازد مي مواجه خطر با را قضايي
 حـق  آيا كه اين ميان شك هنگام در كه است اين گردد  مي مطرح مقام اين در كه سوالي

ازماليتشخيصدعاويضابطه«:استداشتهمقرر 1381/2/5 مورخ407/7شمارهنظريهدرقضاييهقوهحقوقاداره. 1 مجمعحقوقي،نظرهايمشورتيمجموعهارباطي،ايرانيبابك:ازنقلبه .»[...] استدعويازحاصلتيجهنماليغير 203 صدوم،چاپ،1385 مجد،فرهنگيوعلمي
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15اقسام دعوا
 يـا  اسـت  مـالي  دعـواي  بـا  اصـالت  آن تبع به و است كدام اصل غيرمالي، يا است مالي

  غيرمالي؟
 در تـوان   مـي  كه هستند نظري به قايل خود حقوقي دانشنامه در لنگرودي، جعفري استاد

 در ايشان كرد؛ اطاستنب و ديد را دعوا و حق بودن غيرمالي بر اصل پيرامون استداللي آن
 مـالي  امور و مال از اعم يا باشد مال فقط خواسته بايد مالي دعوا در آيا كه اين به پاسخ

   1:نويسند مي
 در اخـتالف  محل مالي دعوي موضوع يعني است؛ موضوعي بحث يك اين«
 اصـل  ندهـد  پايان موضوعي اختالف اين به  مسلمي اصل اگر البته،. است ها دادگاه
 يد خلع دعوي كه اين در ترديد صورت در مثال. [...]بدهد خاتمه آن به بايد  حكمي

      به راجع تكاليف غيرمالي، يا است مالي دعوي يك  2مستأجره عين از
. اسـت  تعهـد  و تكليف از برائت âاصل زيرا، بود نخواهد مدعي متوجه مالي دعاوي

 مـنقح  را ضـوع مو وقت هيچ و كند مي معين را قضيه حكم برائت اصل] حال بااين[
  .  3»كند نمي

 كـس  هـيچ  برائـت  اصل موجب به كه است استوار پايه اين بر ديدگاه اين اساس
 كـه  ايـن  بـين  شـك  هنگـام  در نتيجتـا  و شـود  اثبات خالفش كه آن مگر نيست مديون

 بـر  عالوه اين، وجود با. شود اكتفا متيقن قدر به بايد بيشتر يا است مديون كمتر شخص
 را قضيه حكم برائت اصل« كه اند كرده تصريح عبارت اين بردن كار به با استاد كه اين

 تـشخيص  موضـوعي  را مسئله و »كند  نمي منقح را موضوع وقت هيچ و كند  مي معين
 اعمـال  جا همه مطلق طور به تواند  نمي برائت اصل كه رسد  مي نظر به همچنين اند، داده
ـ  مـالي  دعـاوي  در دادرسي هزينه گاه كه چرا شود  دعـاوي  در دادرسـي  هزينـه  از ركمت

 دادرسـي  هزينه باشد ريال هزار سيصد دعوي خواسته اگر مثال، عنوان به. است غيرمالي
 دعـاوي  در كه حالي در بود خواهد ريال پانصد و هزار چهار) درصد نيم و يك قرار از(
پنجم،جلـد چـاپ ،1376 كبير،اميرحقوقي،دانشنامهحقوق،المعارفدايرهلنگرودي،جعفريجعفرمحمددكتر. 1 26. ش،512 صمالي،رغيوماليدعويمدخلسوم،
باشـد واعمادبيمعنايبهيدخلعواژه،»مستأجرهعينازيدخلعدعواي«ازعبارتاستادمقصودرسدمينظربه. 2 صـص يد،مدخلخلعپيشين،:ك.ربارهايندر.شودمي»اخصمعنايبهيدخلع«و»تخليه«عنواندوهرشاملكه ،1376 كبيـر، حقـوقي،امير دانـشنامه حقوق،المعارفدايرهلنگرودي،جعفريرجعفمحمددكتر:نيزو؛334 تا330   199. تا 180 صصتخليه،مدخلدوم،جلدپنجم،چاپ
.اند شدهافزودهها كماندرونواژگانونگارشيهاي نشانه. 3
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 بيان كه طور همان ديگر، سوي از . 1گردد باطل تمبر ريال هزار پنج بايد مدعي غيرمالي

 رواج نـوعي  معيـار  دعـوا  بـودن  مالي غير يا مالي تشخيص براي ها دادگاه در اينك شد
 ايـن  صـرف  وانگهي، . 2دانست  مالي را دعوا بايد است مالي دعاوي با غلبه چون و دارد

 را دعـوا  بايـد  گيـرد   مـي  قرار مالي روابط قلمرو در دعوا موضوع داد تشخيص بتوان كه
  .كرد بيرون شك گستره زا را موضوع و دانست مالي

   خاص دعاوي بررسي) ب
ـاوت  بسيار غيرمالي يا باشد مالي دعوا كه جهت اين از دادرسي هزينه است ممكن كه جا آن از  متف

  .پردازيم مي ها آن بررسي به كه دارد وجود نظرهايي اختالف دعاوي برخي در شود،
  اسناد به راجع دعاوي .1
  :سند استرداد دعواي . 1. 1

 يـك  حقوقي هاي دادگاه تشكيل قانون 7 ماده در دعوا اين كه اين به عنايت با استادان از برخي
 موضـوع  كـه  ايـن  مگـر  اند  نموده تلقي مالي را دعاوي اين است نشده ذكر 1364 مصوب دو و

 كـشور  عالي ديوان . 3خانوادگي عكس يا خصوصي هاي نامه مانند باشد نداشته مالي جنبه سند
ـيايي  بـه  راجـع  دعاوي جمله از كه دليل اين به را چك استرداد دعواي رارياص رايي در نيز  اش
 دعاوي به ناظر مقررات مشمول است اعتبار نوعي داراي صرفاً و نداشته معين بهاي كه باشد  مي

 ايـن  اقامـه  از حاصل نتيجه و هدف كه آنجا از رسد  مي نظر به باره اين در . 4است ندانسته مالي
  .شود مي محسوب غيرمالي دعوا اين نيست مالي دعوا

  :سند ابطال دعواي  .2. 1
 آن، تبـع  بـه  نباشد، مال سند موضوع اگر ما، اعتقاد به. دارد وجود نظر اختالف نيز رابطه اين در

 مـورخ  خـود  6155/7 شـماره  نظريـه  در نيـز  دادگـستري  حقـوقي  اداره. است غيرمالي دعوي
 و نقل ابطال مالكيت، سند ابطال از منظور چه چنان «:است نموده ارائه را نظر همين 28/8/1377

 منظـور  كـه  صورتي در و است مالي دعوي است گرديده قيد مالكيت سند در كه باشد انتقاالتي
ـار  در جهاتي به و انتقال و نقل بدون كه باشد خاصي مالكيت دفترچه ابطال  قـرار  خوانـده  اختي

در1373/12/28بمـصو معـين، مـوارد درآنمصرفودولتدرآمدهايازبرخيقانون 3 ماده 13 و 12 بند:ك.ر. 1 .دادرسيهزينهباب
666. ش،390 صهمان،شمس،عبداهللادكتر:ك.رنظراينتاييدبراي. 2
665 ش،389 و 38 صصصهمان،شمس،عبداهللادكتر. 3
تا1328سالازكشور عالي ديوانعمومي هياتآراءقضايي، رويهمجموعه:از نقل به،1340/11/10ـ 3889 شمارهرأي. 4 302. تا 299 صص،121 شمدني،آراءدوم،جلددوم،چاپ،1353 كيهان،حقوقيآرشيو،1342 سال
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17اقسام دعوا
  .»شود مي تلقي غيرمالي دعوي است گرفته

   آب چاه پروانه ابطال وايدع .2
ـالي  آن از حاصـل  نتيجه و دعوا اين اقامه از هدف چون است غيرمالي دعوا اين  لكـن  . 1نيـست  م

 نظـر  بـه  باشـد   مـي  پول به تقويم قابل چون آب، چاه كردن پر يا و آب چاه نمودن مسدود دعواي
  .است مالي دعواي

  نباشد نزاع دمور و مالكيت اصل كه صورتي در مال به راجع دعاوي .3
 ماننـد   ، 2اسـت  مالي باشد نزاع محل مالكيت اصل اگر ليكن است غيرمالي دعوا اين

 عدواني تصرف رفع دعاوي. ندارد مالكيت ادعاي متصرف كه جايي در يد خلع دعوا
 غيرمالي همگي مالكيت، بحث در نشدن وارد دليل به نيز ممانعت رفع مزاحمت، رفع

  . هستند
  كمل تخليه دعواي .4

  . است غيرمالي دعوايي ملك، ارزش به توجه بدون دعوي اين
   اساسي تعميرات به موجر الزام دعواي .5

 در معمـوالً  زيرا «است پذيرفته را نظر اين كنون تا قضايي رويه. است مالي دعوا اين
 نه است معيني مبلغ به اساسي تعميرات به مالك الزام خواهان خواسته مذكور دعواي
 بـرآورد  دعـوي  بـه  رسـيدگي  در عمـال  هـا  دادگـاه  كـه  اين كما تعمير، انجام صرف
 دعـواي  شـناختن  مـالي  نمايند؛  مي درخواست كارشناس از نيز را تعميرات هاي  هزينه

 صـالحيت  حيـث  از نـصاب  اوالً كـه  گردد  مي موجب دادگاه توسط اساسي تعميرات
ـ  ميـزان  عـالوه  بـه  باشد معتبر خواسته تقويم اساس بر دادگاه،  دادرسـي  هزينـه  رتمب

 مطالبـه  مـورد  ميـزان  تـا  دادگاه ثانياً شود، استيفا جهت اين از دولت، حق و مشخص
 چنـان  حكـم  صدور از پس ثالثاً آن بر زايد نه نمايد حكم صدور به مبادرت خواهان

 نظـارت  بـا  خـود  لـه   محكوم ورزد استنكاف اجرا، از مقرر مهلت در عليه محكوم چه
158.صهمان،ارباطي،ايرانيبابك:ازنقلبه .62/1/24 مورخدادگستريحقوقياداره 7/420 شمارهنظريه. 1
اسـت  رسيدگيقابلوماليرو،ايناز.استآنرسميانتقالوالزاموتلقنبهنسبتتملكادعايمفادخواسته«. 2 يوسـف :ازنقـل بـه .»[...]نمايـد  مـي صـادر اونفـع بـه حكـم دادگـاه خواهـان، مالكيـت اثبـات صـورت درو ازمـالي دعـاوي تـشخيص ضـابطه « : نيـز و .275 و 269 صـص  »1368 كيهان،:تهرانقضايي،هاي نوبخت،انديشه تـصرف رفـع خواسـتار يـا بـوده خوداثباتمالكيتدرصددخواهانچهچنان.استدعويازحاصلنتيجهغيرمالي قـرارداد مبنـاي بـر طـرفين روابطاگرولي،شود تلقيميماليدعوينمايدمالكيتادعايخواندهياوباشدغاصبانه ــ 404/7شـماره نظريـه .»شـود  مـي تلقـي غيرماليباشد،دعويآنامثالوتصرفدراذنواستيجارياماني،رهن، .دادگستريحقوقياداره5/2/71
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   .1»نمايد قداما آن انجام به نسبت اجرا

  
  غيرمالي و مالي به دعوا بندي تقسيم فايده: سوم بند

   دادرسي هزينه محاسبه) الف
 معمـوال، . بود خواهد مؤثر دادرسي هزينه پرداخت در غيرمالي يا باشد مالي دعوا كه اين

 بـه  توجه با مالي دعاوي كه حالي در بردارند در ناچيزي دادرسي هزينه غيرمالي دعاوي
 برخي وصول نحوه قانون 3 ماده 12 بند. شوند  مي دادرسي هزينه مشمول واستهخ ميزان

 باره اين در مقرر 28/12/1373 مصوب معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از
   :دارد مي

   :گردد مي ابطال و الصاق تمبر آن براساس و تعيين زير شرح به دادرسي هزينه«
 شـده  تقـويم  ريـال  ميليـون  ده مبلغ تا آن هخواست كه دعاوي: بدوي مرحله) الف

 نـسبت  بـه  ريال، ميليون ده مبلغ از بيش و خواسته ارزش درصد نيم و يك معادل باشد
  . خواسته ارزش درصد دو آن، بر مازاد

 سـه : باشد شده صادر غيابĤ يا بدوآ كه  حكمي به اعتراض و تجديدنظر مرحله) ب
  . به محكوم ارزش نسبت به درصد
 اعتـراض  و دادرسـي  اعـاده  مـوارد  در و كشور عالي ديوان در تجديدنظر مرحله) ج
  :  حكم بر ثالث

 و بـه  محكـوم  ارزش درصد سه باشد ريال ميليون ده مبلغ تا آن به محكوم كه  احكامي ـ
  .به محكوم درصد چهار اضافي نسبت به آن بر مازاد

 ارزش صـالحيت،  نظر هنقط از غيرمنقول اعيان از يد خلع و غيرمنقول مالي دعاوي در ـ
 نظـر  از لكـن . نمايـد   مـي  تعيـين  خود دادخواست در خواهان كه است همان خواسته

 آن براسـاس  و تقويم منطقه هر در امالك معامالتي ارزش مطابق بايد دادرسي، هزينه
  . »شود پرداخت دادرسي هزينه

   :ماده همان13 بند بنابر
 خواسته تأمين و دليل  أمينت درخواست و غيرمالي دعاوي در دادرسي هزينه«

  . »باشد مي ريال هزار پنج مبلغ قضايي مراجع كليه در
279 و 278 صصهمان،نوبخت،يوسف. 1
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   تعرفه به ارجاع صورت در الوكاله حق محاسبه) ب

 مصوب دادگستري وكالي كانون استقالل قانوني اليحه 19 ماده طبق الوكاله  حق قرارداد
 صورتي در الوكاله  حق تعيين در اين، وجود با. است معتبر موكل و وكيل بين 1333 سال

 و ماليـات  عليـه،  محكـوم  مـورد  در باشـد،  نشده تنظيم موكل و وكيل ميان قراردادي كه
 موجب به كه بود خواهد معتبر الوكاله  حق تعرفه مقررات دادگستري وكالي تعاون سهم
 دادگـستري  وزيـر  تصويب به و دادگستري وكالي كانون پيشنهاد با الذكر فوق 19 ماده

 التـصويب  اخيـر  نامـه  آيـين  از موادي بر بنا. شد خواهد مقرر) قضاييه قوه سريي اينك(
 الوكالـه  حق ميزان 27/4/1385 مصوب دادگستري وكالي سفر هزينه و الوكاله حق تعرفه
  :شود مي تعيين زير ترتيب به نمونه عنوان به غيرمالي و مالي دعاوي در دادگستري وكيل

 بهـاي  حيـث  از بـدوي  دادگـاه  حكـم  كـه  مـوردي  رد الوكاله  حق ميزان مالي دعاوي در
 تـا  حـداكثر  و خواسـته  بهـاي  درصد ده و ريال 150000 حداقل از است قطعي خواسته

 نيـست  قطعي خواسته بهاي حيث از حكم كه موردي در و باشد  مي ريال 300000 مبلغ
  :گردد مي تعيين ذيل ترتيب به

 شـش  حـداكثر  و واسـته خ بهـاي  از صـد  در شش ريال ميليون يكصد مبلغ تا. 1
    ريال؛ ميليون

 بهـاي  درصـد  چهـار  ريـال  ميليارد يك تا ريال ميليون صد يك مازاد به نسبت .2
   ريال؛ دو و چهل مبلغ تا حداكثر و خواسته
 خواسـته  بهاي از صد در سه ريال ميليارد 5 تا ريال ميليارد يك مازاد به نسبت. 3

  ).نامه آيين 3 ماده (يال؛ر ميليون دو و شصت و صد مبلغ تا حداكثر و
 الزم قانوناً خواسته بهاي تعيين يا نيست مالي خواسته كه اين از اعم غيرمالي دعاوي در

 شـرح  بـه  را له محكوم طرف از مطالبه مورد خسارات و الوكاله  حق ميزان دادگاه نيست
 وكيل گاهداد يا و متهم يا خودخواهان كه اين از اعم كرد خواهد تعيين ماده اين در مقرر
 تمكـين  و طـالق  مانند مطلق طور به خانوادگي دعاوي در: الوكاله  حق باشد كرده تعيين

 ريال هزار صد سي حداقل حسبي امور دعاوي و طالق و نكاح از ناشي مالي دعاوي يا
  ريال؛ ميليون چهار حداكثر و

 ميليـون  چهـار  حداكثر و ريال هزار صد سي الوكاله  حق حداقل غيرمالي دعاوي ساير در
  ).نامه آيين 8 ماده ج و الف هاي بند (شود مي تعيين ريال
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   خواهي فرجام و نظرخواهي تجديد قابليت) ج
 خـواهي   فرجـام  و نظرخواهي تجديد امكان غيرمالي يا باشد مالي دعوا كه اين حسب بر

 يـا  خواسـته  كه مالي دعاوي مدني دادرسي آيين قانون 331 ماده بنابر. بود خواهد متغير
 كليـه  كه حالي در اند  خواهي نظر تجديد قابل باشد ريال ميليون سه از متجاوز آن رزشا

 موجـب  بـه  همچنـين، . باشند  مي نظر تجديد قابل مالي غير دعاوي در شده صادر احكام
 تجديـدنظر  حـق  از اسـتفاده  عـدم  دليـل  به كه بدوي دادگاه احكام قانون اين 367 ماده

 قابـل   هنگـامي  توليـت  و حـبس  و ثلث دعاوي در و ليما امور در اند شده قطعي خواهي
 عنايت با كه آن حال باشد  مي ريال ميليون بيست از بيش آن خواسته كه اند  خواهي فرجام

 و نـسبت  طـالق،  آن، فـسخ  و نكاح اصل به راجع احكام قانون اين 368 ماده ب بند به
 يـا  اجـرا  از ظرن صرف و همواره شوند  مي محسوب غيرمالي دعاوي از كه وقف، حجر،

  .برخوردارند خواهي فرجام قابليت از تجديدنظرخواهي حق اجراي عدم
  

  آن موضوع محل براساس دعوا تقسيم: سوم مبحث
 شـده  واقـع  خاصي محل در دعوا موضوع آيا كه دارد ابتنĤ اساس براين بندي تقسيم اين

 بـه  باتوجـه  .باشـد   1غيرمنقـول  يا منقول است ممكن دعوا جهت، اين از خير؟ يا است
 سپس و) اول بند (نموده تعريف و تقسيم را غيرمنقول و منقول دعوا ابتدا بحث اهميت

  ). دوم بند (پردازيم مي بندي تقسيم اين بر مترتب فوايد بيان به
  

   غيرمنقول و منقول به دعوا تقسيم: اول بند
  غيرمنقول دعواي) الف
 اين متعلق چون مواردي در ولي، شود  مي محسوب منقول خود، نوبه به حق، گفت، بايد

. نامنـد   مـي  منقـول  غير دعواي را ها آن به ناظر دعاوي باشند،  مي غيرمنقول اموال حقوق
 شـود،  منتهـي  غيرمنقـول  اموال به مربوط حق به مستقيم طور به كه دعوايي هر بنابراين،
 در هشـد  ارائـه  هـاي  مالك براساس غيرمنقول اموال شناسايي . 2است غيرمنقول دعواي

 اسـت  مالي آن غيرمنقول مال «كلي طور به و آيد  مي عمل به مدني، قانون 18 تا 12 مواد
1.Actions mobiliéres et actions immobiliéres 
2.Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op. cit, p 119,n76 
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 يا باشد ذاتي استقرار اين كه اين از اعم نمود نقل ديگر محل به محلي از را آن نتوان كه
 آن محـل  يا مال خود نقص يا خرابي مستلزم آن نقل كه نحوي به انسان عمل واسطه به

 تقـسيم  زيـر  شـيوه  بـه  را منقول غير دعاوي و اموال توان  مي مواد اين به توجه با. »شود
  :نمود

  ؛)مدني قانون 12 ماده از مستنبط (زمين مانند ذاتي غيرمنقول .1
 غيـر  وصـف  ولـي  بـوده  منقـول  واقع در كه هستند اموالي منظور اكتسابي، غيرمنقول. 2

 آب هاي  لوله مانند اند كرده كسب دهد  مي انجام ها آن با انسان كه عملي از را منقول
   ؛)مدني قانون 14 و 13 ماده (اند شده گرفته كار به ساختمان در كه

 جهـت  از لكـن  باشـند   مـي  منقـول  جهـت  هـر  از كه اموالي يعني حكمي، غيرمنقول .3
 بـر  كه تراكتوري مانند باشند  مي غيرمنقول حكم در اموال توقيف و محاكم صالحيت

  ؛)مدني قانون 17 ماده (كند مي كار كشاورزي زمين روي
 مثل شوند  مي محسوب منقول غيرمنقول، مال تبع به كه اموالي از عبارتند كه تبعي غيرمنقول. 4

 ملـك  بـه  نـسبت  ارتفاق حق نيز و سكني و عمري حق مانند غيرمنقول اشياء از انتفاع حق
 را اموال اين بتوان اگر براين، بنا). مدني قانون 18 ماده (مجري حق و عبور حق قبيل از غير
 و نهـال  و درختـان  ثمـره  مانند شوند  مي محسوب منقول كرد جدا منقول غير مال تبعيت از

   ؛)مدني قانون 16 و 15 ماده (قلمه
   منقول دعواي) ب

 اسـت  منقول مال به مربوط حق به يابي دست مستقيم طور به ها آن موضوع كه دعاويي
 ديگـر،  محـل  بـه  محلـي  از آن نقل كه است مالي نيز منقول مال. دارد نام منقول دعواي
 19 مـاده ( باشـد  ممكـن  شـود،  وارد اي لطمـه  وقوعش محل يا آن خود به كه اين بدون
 محـسوب  منقـول  ديگـر  مال هر منقول غير اموال جز به گفت بايد كلي طور به). مدني قانون

 قـايق  و بزرگ و كوچك هاي كشتي انواع. است منقول دعواي آن به راجع دعاوي و گردد  مي
 را هـا  آن تـوان   مـي  و شود  مي ساخته درياها و رودخانه روي در كه هايي حمام و آسيابها و ها

 در داخـل  نباشـد  عمارتي بناي جزو ساختمان طرز به نظر كه هايي  كارخانه كليه و داد، حركت
 غيـره  و آجر و سنگ قبيل از بنايي مصالح همچنين،). مدني قانون 21 ماده (است منقول اموال

 نرفتـه  كـار  بـه  بنا در كه مادام باشد شده جدا بنا از خرابي واسطه به يا شده تهيه بنايي براي كه
  ).مدني قانون 22 ماده ( است منقول اموال در داخل
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 منقول غير مال حكم در صالحيت حيث از نيز موارد برخي مدني قانون 20 ماده مطابق

 هر مستأجره، عين االجاره مال و مبيع ثمن و قرض قبيل از ديون كليه مانند شوند  مي محسوب
 محتـرم  اسـتاد  كـه  طور همان حال، اين با. باشد منقول غير مال مستأجره عين يا مبيع كه چند
 از اسـت؛  منقول حكم در كه نيست محاكم صالحيت حيث از تنها ها تعهد و ديون«: اند گفته
 قـراردادي  ريـشه  كه ديوني رسد،  مي نظر به اين، وجود با . 1»آيد  مي شمار به منقول جهت هر

   . 2شوند محسوب منقول غير غيرمنقول، مال المثل اجرت همانند ندارند
  

  غيرمنقول و منقول به دعاوي بندي تقسيم فايده: دوم بند
 دعـواي  زيـرا  است دعوا طرح محل دادگاه تشخيص در بندي  تقسيم اين فايده مهمترين

 غير مال وقوع محل در غيرمنقول دعواي و خوانده متاقا محل دادگاه در اصوال  منقول
 مرجـع  مثـال  عنـوان  به). مدني دادرسي آيين قانون 12 و 11 مواد (گردد  مي طرح منقول

 باشـد   مي غيرمنقول مال از ناشي حقوق از يكي كه توليت دعواي طرح براي صالحيتدار
  . است شده واقع آن در موقوفه مال كه است محلي دادگاه

 بـودن  منقـول  ميان شك مقام در كه است اين گردد مطرح است ممكن هك اليؤس
 مـال  بودند منقول بر را اصل بايد پاسخ در باشد؟  مي اصل كدام اموال بودند غيرمنقول يا

 امـوال  سـاير  و اسـت  شـمارش  قابل غيرمنقول مال موارد و مصاديق ،اوالً زيرا داد قرار
 خوانده اقامت محل در بايد دعوا اصوال نيز برائت اصل به توجه با ،ثانياً باشند؛  مي منقول
 او مـسئوليت  هنـوز  كـه  خوانـده،  و گردد جلوگيري واهي دعاوي اقامه از تا شود طرح
  .باشد امان در دعوا در شركت از ناشي هاي هزينه تحمل از است نشده ثابت

حاشيه20،مادهذيل،40 صسوم،چاپ،1378 دادگستر،كنوني،حقوقينظمدرمدنيقانونكاتوزيان،ناصردكتر. 1 1. شماره
ازناشـي  دعـاوي مـورد در«:استمقررداشته 1381/2/18 مورخ 7/841 شمارهنظريهدرقضاييهقوهحقوقياداره. 2 منقولاموالاز22 الي 12 مفاددركهتعاريفيبهتوجهبا ... والمثل اجرتمطالبهوبهااجارهمطالبهقبيلازغيرمنقول ناشيغيرمنقولبهمربوط وجهمطالبهدعوايبينقانونگذاركهشود مياستنباطچنيناستآمدهعملبهغيرمنقولو تفاوتقرارداد،وعقدمورددرغيرآنالمثل اجرتنيزوغيرمنقولبهمربوطوجوهمطالبهدعوايوقراردادوعقوداز معلـوم آنمقـدار وميزانوردداخوانده ذمهبردينحالتبيشتركهرااولنوعدعاويكهحاليدراست؛شدهقايل اجرتالمثـل ماننددومنوعدعاويودادهخواندهقراراقامتمحلدادگاهصالحيتدرومنقولدعاويزمرهدراست دادگـاهي صـالحيت دروغيرمنقولاموالزمرهدارد،درمحليمعاينهوكارشناسيبهنيازونبودهمعلومآنمقداركه صـالحيت درآنازناشـي تأديـه تـأخير  خـسارت واجورمعوقهمطالبهلذاواستآنحوزهدرغيرمنقولكهداند مي صـالحيت درغيرمنقولالمثل اجرتمطالبهويدخلعسندرسميتنظيمبهالزامدعاويوخواندهاقامتمحلدادگاه .»استملكوقوعمحلدادگاه
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  :آن شمول حيطه براساس دعوا بندي تقسيم: چهارم مبحث
   تصرف دعواي و مالكيت دعواي
 انـدازه  چه تا حق يك مورد در شده اقامه دعواي كه است اين بر بندي  تقسيم اين اساس
 را آن مالكيـت  كـه  ايـن  يا شود  مي حق آن تصرف شامل فقط ادعا اين آيا رود؟  مي پيش

 بگـوييم  اسـت  الزم  1مالكيـت  دعاوي از تصرف دعاوي تمييز درباره. گيرد  برمي در نيز
 جـاري  منقـول  امـوال  در و شود  مي مطرح غيرمنقول اموال باره در فقط بندي  تقسيم اين
 مـدعي  و كنـد   نمـي  پيدا مصداق منقول اموال در تصرف دعواي اساساً كه چرا باشد  نمي
 اسـت  مـال  بـر  شـخص  اسـتيالي  نتيجه تصرف. نمايد مالكيت ادعاي تواند  مي تنها حق

 توجـه  با مال با خصش رابطه مالكيت و باشد ملك مالك ضرورتĤ متصرف كه اين بدون
 من خصوص و عموم مالكيت و تصرف بين رابطه ترتيب، بدين. است مالكيت عالقه به

 آن متـصرف  همـواره  نيـز  مالـك  و نيـست  مالـك  مـال  متصرف لزوماً يعني است؛ وجه
  . باشد نمي

 پيرامـون  اسـت  الزم ابتـدا  در شـود   مـي  حاصـل  اخـتالف  مالي با رابطه در هرگاه
 قانونگـذار  گـاه  ولـي،  گردد روشن آن مالكيت وضعيت و شده يگير  تصميم آن مالكيت

. گـردد  مالكيـت  بحـث  وارد كه آن بي آورد،  مي فراهم را تصرف دعوي طرح امكان تنها
 ويـژه  دعاوي بيني  پيش با قانونگذار آن در كه است قضايي امنيت تحقق نيز امر اين دليل
 بـر  داللـت  اغلـب  ظـاهر،  كه اج آن از ديگر عبارت به. كند  مي حمايت متصرفين از اي

 بـه  احتـرام  عـدم  ديگـر  طرف از و است ملك مالك ملك، متصرف معموال و دارد واقع
 قانونگـذار  شـد،  خواهـد  اجتمـاعي  آرامـش  و نظـم  خوردن هم بر باعث افراد، تصرف
  .كند مي بيني پيش تصرف از حمايت براي را خاصي مقررات

 احكـام  و اسـت  دعـاوي  سـاير  ندهمان مالكيت به راجع دادرسي آيين و مقررات
 به احتياج كه اين دليل به تصرف دعاوي ولي، است نشده گرفته نظر در آن براي خاصي
 مـشمول  شـوند   مي مرتبط قضايي امنيت به و دارند قانونگذار جانب از بيشتري حمايت
  . هستند خاصي احكام

ـ  آن موضـوع  كـه  دعـوايي  از است عبارت كلي، طور به تصرف دعواي  تصرفات
1.Actions possesoires et pétitoires. 
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 اسـت  اسـتوار  مبنـا  اين بر خواهان ادعاي تصرف دعاوي در فلذا. باشد  مي خواهان قبلي

 نموده  مي استفاده آن از سابقاً و است داشته اختيار و تصرف در را نظر مورد مال وي كه
 وجـود  عـدم  يا وجود به دعاوي اين در. است شده خارج وي استيالي از اينك و است
 دعـواي  ابتـدا  كـسي  اگر و شود  نمي توجهي» مالكيت «ييعن خواهان ماهوي قانوني حق

 آيين قانون 163 (رود  مي بين از او عدواني تصرف دعواي طرح حق نمايد طرح مالكيت
 امتيـاز  ايـن  غيرمنقـول  مـال  سـابق  متصرف به دعاوي اين در واقع، در). مدني دادرسي

 خـود،  سـابق  فتـصر  اثبـات  صـرف  به و مالكيت اثبات به نياز بدون كه شود  مي اعطاء
 متـصرف  اگـر  و نمايـد  تقاضـا  دادگـاه  از را الحق متصرف تصرف رفع شرايطي، تحت
 رسـيدگي  او ادعـاي  بـه  تـصرف  رفع از پس كند مال آن به نسبت مالكيت ادعاي الحق

 اقامـه  از مـانع  تـصرف  مـورد  مـال  بودن اشتراكي يا بودن مشاع ديگر، سوي از. شود  مي
 مشاع در شركاء از يك هر تصرف تنها نه و) قانون اين167 ماده (نيست تصرف دعاوي

 دارنـد  حـق  نيز شركاء از يك هر بلكه ، 1شود  مي قلمداد عدواني ديگر شريك اذن بدون
 نماينـد،  اقدام الحق متصرف به نسبت تصرف به راجع دعاوي طرح به نسبت تنهايي به

 بـه  نـسبت  خـواه  و  2باشد گرفته صورت وي سهم به نسبت عدواني تصرف فقط خواه
 از مـانع  طـرفين،  از يـك  هر شخصيت بودن  عمومي و دولتي همچنين، مشاع؛ ملك تمام
 خواهـان  تواند  مي مورد، حسب دولتي، نهاد هر رو، اين از و نيست تصرف دعواي اقامه

 در اسـت  ممكـن  حتـي ). قـانون  ايـن 168 و 173 مـواد  (باشد تصرف دعواي خوانده يا
  . باشند دولتي و عمومي ادهاينه از دعوا طرف دو هر تصرف دعاوي

 ابتدا ما كه است نموده بيني  پيش دعوا نوع چند الحق تصرف رفع براي قانونگذار
 بـه  سـرانجام  و ،)دوم بند (تصرف دعاوي شرايط به سپس و) اول بند (ها  آن شمارش به

  ).سوم بند (پردازيم مي ها آن ويژه احكام ذكر
ديوارديگردرشريكاذنبدونتواند نميمدنيقانون 17 مادهطبقشريكدوازيكهيچباشدتركمشملكياگر«. 1 ديوانچهارمشعبه1333/6/29 ـ1275 شمارهحكم.بودنخواهدعدوانياوتصرفاذنبدونونمايدتصرفمشترك 122 صتا،هاشمي،بيچاپخانهحقوقي،قسمتقضايي،رويهمجموعهمتين،احمد:ازنقلبه.كشورعالي
محرزشـدن بـا اسـت بـديهي واستمتصوربالخصوصقناتشركاءازيكيسهمدرعدوانيمتصرفمزاحمت«2 مـشاع  ملـك غـصب اخـري عبـارت بهبخواهدرااوتصرفومزاحمترفعداردحقشخصآنعدواني،تصرف انـد  نـشده  واقـع تجـاوز وتعـدي مـورد هكديگرانسهامبهسرايتواستمتصورشركاءازنفريكسهمبهنسبت دعـواي نمايـدو دعـوا اقامـه شدهغصبكهچهآنتمامبهنسبتداردحقشركاءازنفريكحال،اينبا.نمايد نمي ــ 388شـماره حكـم .»نـدارد اشـكالي مجـرا وقنـات اعتبـار بـه آببهنسبتهممزاحمترفعوعدوانيتصرف 123. و 122 صصپيشين،:ازنقلبهكشور،عاليديوانششمشعبه1334/3/14
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  غيرمنقول والام به راجع تصرف دعاوي انواع: اول بند
   :از عبارتند تصرف دعاوي مدني دادرسي آيين قانون 160 و 159 ،158 مواد بنابر

 سابق متصرف ادعاي از است عبارت عدواني تصرف دعواي«: عدواني تصرف دعواي ـ
 كـرده  خارج وي تصرف از را غيرمنقول مال او رضايت بدون ديگري كه اين بر مبني
 ايـن  158 مـاده (» نمايد  مي درخواست مال آن به نسبت را خود تصرف اعاده و است
 سـابق  متصرف دعواي« :گفـت  توان  مي دعوا اين تعريف در خالصه طور به). قانون
 تـصرف  دعـواي  در بنـابراين،  .»الحـق  عدواني تصرف رفع بر داير غيرمنقول، مال

 الحـق  عليـه  مـدعي  تـصرف  ،ثانياً گردد؛ احراز بايد مدعي تصرف سبق ،اوالً عدواني
 اين از. باشد حق بدون عبارتي به يا عدواني وصف واجد الحق تصرف ،ثالثاً و اشد؛ب

 محـسوب  عـدواني  باشـد  شده انجام سابق متصرف رضايت با الحق تصرف اگر رو،
  . گردد اثبات طريقي هر به است ممكن رضايت اين است بديهي و شود نمي
 قـراردادي  يـا  و خاص طرواب كه شود  مي مطرح جايي در دعوا اين داشت توجه بايد

 تخليـه  بـراي  مستأجر و موجر ميان اگر بنابراين، باشد نداشته وجود دعوي طرفين ميان
 171 مـاده  تبـصره  (نيست طرح قابل عدواني تصرف دعواي شود، توافق خاصي شرايط

 بـه  كـه  كـس  هر كلي طور به و كارگر و خادم و سرايدار مانند كساني ولي،) قانون اين
 تخليـه  از موجه عذر بدون و باشد داشته دست در را ديگري غيرمنقول الم امين، عنوان

 عـدواني  متـصرف  حكمـا  روز، 10 گذشـت  و نامه اظهار ابالغ از پس ورزد، امتناع مال
  ).قانون اين171 ماده (شوند مي محسوب

 رفع كه كسي تقاضاي از است عبارت حق از ممانعت دعواي«: حق از ممانعت دعواي ـ
 ايـن  159 مـاده (» بخواهـد  ديگـري  ملـك  در را خود انتفاع يا ارتفاق قح از ممانعت

 ارتفـاق  يا انتفاع حق متصرف دعواي« را دعوا اين توان  مي ديگر عبارت به). قانون
  .نمود تعريف »وي حق به نسبت عدواني الحق مانع رفع بر بر مبني

 تفـاق ار و انتفـاع  حقـوق  اصـل  بـه  نـسبت  كه گردد  مي مطرح جايي در دعوا اين
 رفـع  دعـواي  مـدعي  اسـت  ممكـن  حتي بنابراين،. باشد نداشته وجود نزاعي و اختالف
  .  باشد ها آن از عملي كننده استفاده صرفاً و نبوده حقوق اين صاحب حق، از ممانعت

 درخواسـت  غيرمنقـول  مـال  متـصرف  آن موجـب  بـه  كـه  است دعوايي«: مزاحمت دعواي ـ 
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 كـه  آن بدون است مزاحم او تصرفامت به نسبت كه دنماي  مي را كسي مزاحمت از جلوگيري

 دعواي« دعوا اين ديگر، بيان به). قانون اين 160 ماده(» باشد كرده خارج او تصرف از را مال
  .است »وي ملك به نسبت الحق مزاحمت رفع بر داير غيرمنقول مال متصرف
 مكـان ا در شـده  ايجـاد  اخـالل  كـه  گـردد   مـي  مطرح  هنگامي دعوي اين واقع، در

 الحق نيز مزاحمت است الزم. باشد جزيي مالكيت و تصرف حق استيفاء و برداري  بهره
 كه داشت توجه بايد اين، وجود با. باشد نداده روي  اقدامي چنين قبال كه معنا بدين باشد
 اسـتمرار  بـراي  مجـوزي  ادعـا  ايـن  باشد، حق ادعاي با همراه مزاحمت ايجاد اگر حتي

 هـر  بـه  و كـرد،  نخواهد رسيدگي امر بدو در ادعا اين به ادگاهد و بود نخواهد مزاحمت
 را خـويش  مالكيت دعواي تواند  مي مزاحمت و تصرف رفع صورت در حق مدعي حال
  . نمايد اقامه

  
   تصرف دعاوي شرايط: دوم بند

 غيـر  ديگر برخي و) الف (است الزم عدواني تصرف دعواي طرح براي شرايط از برخي
  ).ب (مؤثر

  
  تصرف دعواي براي الزم ايطشر: الف

  دعوي مورد بودن غيرمنقول .1
 طـرح  قابل غيرمنقول اموال با رابطه در صرفاً تصرف دعاوي شد، گفته كه طور همان

 و ثالـث  توسـط  الحق تصرف و سابق تصرف اثبات منقول اموال در بنابراين، هستند،
 مـدعي  موارد ينا در بلكه نيست، دعاوي نوع اين طرح براي مجوزي عدوان، نحو به

 بحـث  مـورد  غيرمنقـول . برود يد خلع دعوا طرح و خود مالكيت اثبات سراغ به بايد
. اسـت  شده مطرح مدني قانون 18 تا 12 مواد در كه است غيرمنقول مال انواع از اعم

) اكتـسابي  (انسان عمل از ناشي ذاتي، غيرمنقول اموال تنها نه رسد  مي نظر به بنابراين،
 قـانون  17 مـاده  موضـوع   حكمـي  غيرمنقول اموال حتي بلكه گيرد،  رميب در را تبعي و

   .1هستند آن مشمول نيز مذكور
شدهدررسيدگيوارداسبراسيكبهراجععدوانيتصرفدعوايدركهاينبهشهرستانداسرايدادياربرايراد« : اسـت  كـرده اظهـارنظر چنـين قضاتانتظاميعاليدادگاهدادسرا،طرحقابلعدوانيتصرفدعويبارابطهدر. 1 بـرده كـار بـه وغيـره بـرنج نقلوحملبرايحيواناتازنوعاينغالباًاوماموريتناحيهدرزيرا،نيستوارداست
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 تـا  هـا  آن از اسـتخراجي  مـواد  حتـي  و معـادن  نمودن قلمداد غيرمنقول همچنين،

 تـصرف  حقيقت در كه آن اعتبار به آسياب آب يا و  1اند  نشده خارج معدن از كه زماني
 خـود  از قـضايي  رويـه   2اسـت  آب ايـن  مجـراي  عـدواني  تصرف با مالزم آن عدواني
 اعمـال  زيـادي  گيـري  سـخت  كـه  بوده اين بر سعي درحقيقت و داده خرج به انعطاف

 امـوال  از نبايـد  نـزاع  محـل  غيرمنقـول  مـال  كـه  داشـت  توجه بايد اين، وجود با. نشود
 مـدعي  بـراي  تـصرف  حق مثبت  عمومي مشتركات و اموال تصرف كه چرا باشد  عمومي

  . بود خواهدن
   خواهان تصرف سابقه. 2

 نباشـد،  شـرطي  بـه  مقيـد  و مشروط كه است گذار قانون حمايت موضوع كه تصرفي
 شـرط  همچنين و باشد مالكانه تصرف كه ندارد  لزومي تصرفات نوع اين در بنابراين،

 از اعـم  تـصرف  سبق صرف بلكه باشد، قانوني و مشروع حتماً تصرف اين كه نيست
 تـصرف  رفـع  بـه  حكم قانوني شرايط ساير جمع با تا است كافي روعنامش و مشروع

 مالـك  متصرف نيست الزم دعوا اين طرح براي كه اين به توجه با. گردد صادر الحق
 اسـت  ممكـن  نيز كارگر و خادم مباشر، مستأجر، تصرف در اخالل رو، اين از باشد،

  . شود دعوايي چنين طرح موجب
 گذشـته  در مدعي تصرف سابقه كه است اين شود مي مطرح جا اين در كه اليؤس

 يـا  اسـت  شـرط  تـصرفي  چنين براي خاصي مدت گذشت آيا و باشد ميزان چه به بايد
 سپري خود 328 ،327 ،326 مواد در 1318 سال مصوب مدني دادرسي آيين قانون. خير

 باعـث  عمل در امر اين اما،. بود دانسته شرط سابق تصرف براي را سال يك زمان شدن
طـرف ازسـابقهارجاع بـا خـصوصا اسـب مـورد درعدوانيتصرفعنوانبهدعواپذيرفتناستممكنوشود مي فالحتـي لوازمجزء وانيعدتصرفدعوايمورداسبكهكندتحقيقبابايندركهبودهاينبرمبنياوبهدادستان دعـوي مـورد كهاسـب آنياوباشدرسيدگيوقبولقابللحاظاينبهوشدهجاريآنبرغيرمنقولاحكامتابوده ازقـضايي موازينشهيدي، موسي:ازنقلبه،22/1/1325 ـ3845 شمارهحكم.»استنبودهفالحتياعمالبهمربوط 218 ش،97 ص،1340 علمي،چاپخانهاداري،تخلفنظر
نمودهاسـت صـادر سنگذغالمعدنازعدوانيتصرفرفعبابدركهراحكميكهاينبهصلحماموربرايراد«. 1 دادهاينبـاب دركـه حكميازكهطوريبهزيراباشد نميوارداستنمودهنيزمعدنازاستخراجيسنگذغالشامل بـه آمـده بهدسـت شـكايت موردمعدنازاستخراجوعملنتيجهدركهذغاليكهبودهاينبهمشاراليهنظرآيد برمي قـضايي نظـر حملبـر نظـر اينوبودخواهدمحلتابعحكمحيثازاستنشدهخارججاآنازهنوزكهاينلحاظ 220. ش،97 صپيشين،:ازنقلبه .19/10/1326 ـ4200 شمارهحكم.»است
بهودادنعليهمدعيتصرفازآننمودنخارجتقاضايوآسياآببهتنسبعدوانيتصرفدعوايبهرسيدگي«. 2 جهتاينوازشدهواقعدعواموردمجراياعتباربهآببهنسبتعدوانيتصرفزيرا،نيستتخلفمدعيتصرف 199 ش،85 صپيشين،:ازنقلبه .10/2/1309 ـ 593 شمارهحكم.»استبالاشكال
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 خريـده  تازگي به ديگري از را ملكي كه كسي مثال عنوان به گرديد؛  مي مشكالتي ايجاد

 مـدت  تا نمود،  مي اضافه خود تصرفات به را خود قبل ما ايادي تصرفات مدت بايد بود
  . كند اقامه الحق متصرف عليه عدواني تصرف دعواي سپس و گردد سال يك مزبور

 مـواد  در صـرفĤ  و اسـت  نيامده ميان به يذكر سال يك مدت از جديد، قانون در
 را مـدعي  توسـط  ملـك  قبلـي » بـودن  استفاده مورد يا و تصرف «قانونگذار 174 و 161
 كـه  گردد مي استنباط چنين كنوني قانون از. است دانسته كافي تصرف دعواي اقامه براي

 بـه  بايـد  تـصرف  حـال  هر در اما است نموده حذف را زايدي شرط قانونگذار چند هر
 دعـواي  اقامـه  شـرايط  بتـوان  و گـردد  صادق تصرف عنوان تا باشد داشته ثبات اي گونه

 نمايـد،  تصرفي چنين از حكايت كه زماني حداقل حال، هر به. نمود تحصيل را تصرف
 شـرايط  و قـضيه  احـوال  و اوضـاع  كردن لحاظ با دادرس، توسط امر اين و است كافي
  .گردد مي احراز ملك،

 دعـواي  اقامه) الحق متصرف (خوانده عليه توان  مي زماني چه تا كه اين مورد در
 بـي  را الحـق  متصرف تصرفات عرف كه زماني تا و باشد  مي عرف مالك نمود، تصرف

  .  نمايد تصرف دعواي اقامه كه دارد وجود حق اين سابق متصرف براي شناسد مي ثبات
  تصرف بودن عدواني. 3

 تـصرف  چـه  چنـان  بنـابراين، . شـود  اثبات غلبه و قهر عنصر بايد تصرف دعاوي در
. نمود طرح تصرف دعوي توان  نمي باشد الحق متصرف اذن به مستند الحق متصرف

 واجـد   اسالمي مجازات قانون بعد به 690 مواد موجب به عدواني تصرف حقيقت، در
 در دادگاه كه داشت توجه بايد اين، وجود با. گردد  مي تلقي جرم و بوده جزايي جنبه

 مالكيـت  بتوانـد  سـابق  متـصرف  كه نمايد  مي مجازات به محكوم را متصرف صورتي
 بـه  ورود جز اي چاره دادگاه دعوايي چنين در نمايد؛ ثابت خصوص ايندر   را خود
   . 1ندارد مالكيت اصل بحث

بـه 158مادهدرمذكورعدوانيتصرفماهيت)الف« : قضاييهقوهحقوقياداره 14/2/1381 ـ 274/7 شمارهنظريه. 1 جنبـه كـه مجازاتاسالميقانون 690 مادهموضوععدوانيتصرفماهيتبا 1379 سالمدنيدادرسيآيينقانونبعد عدوانيتصرفرفعدادخواستحقوقيتقديمطريقازكهاستمخيرشاكيواستيكساننتيجهحيثازداردكيفري ورسيدگي)ب.بخواهدراازحقممانعتومزاحمترفعياعدوانيتصرفرفعكيفريشكايتطرحطريقازياو استشاكيمالكيتاحرازبهموكولمجازاتاسالميقانون 690 مادهبراساسعدوانيتصرفشكايتبهتصميماتخاذ تـصرف ازجلـوگيري قـانون درمـذكور نحومقرربههاي مهلترعايتياوشاكيتصرفسبقاحرازبهنيازيولي برايمهلتيبهاخيرالذكرقانوندراساساًونيست1379 سالمدنيدادرسيآيينقانونو 1352 سالمصوبعدواني 294. صهمان،ارباطي،ايرانيبابك:ازنقلبه.»استنشدهاشارهعدوانيتصرفشكايتطرح
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   مالكيت اصل در دعوا طرح عدم. 4

 از نظـر  صـرف  بايـد  كنـد  طـرح  عدواني تصرف دعواي بتواند شخصي كه اين براي
 و مزاحمـت  يـا  او تـصرف  از مـال  خـروج  مـسئله  به تنها خود نبودن يا بودن مالك

 بينـي  پـيش  قـانوني  تـصرف  از حمايـت  بـراي  دعـاوي  اين چه،. كند اشاره ممانعت
 ريـشه  مـرج  و هـرج  سخن يك در و زورگويي و خواهي باج وسيله بدين تا اند  شده
ـ  نـسبت  مالكيـت  دعوي ابتدا كسي اگر بنابراين،. شود كن  تـصرف  ادعـاي  مـورد  هب

 احكـام  بـودن  غلـيظ  و شديد و استثنايي و حمايتي دليل به باشد نموده طرح عدواني
 ايـن . كنـد  طـرح  عـدواني  تـصرف  دعـواي  صورت هر در تواند  نمي دعاوي نوع اين

 راجع كه كسي«: است افتاده مذكور صراحت به قانون اين 163 ماده در امروزه قاعده
 بـه  نـسبت  توانـد   نمـي  اسـت  كرده دعوا اقامه انتفاع و اقارتف حق اصل يا مالكيت به

  .»نمايد دعوا طرح حق از ممانعت و عدواني تصرف
  
   عدواني تصرف دعواي در مؤثر غير شرايط) ب
   مال ودنب مشاع يا افراز. 1

 طـور  بـه  را غيرمنقـولي  مـال  نفـر  چنـد  يـا  دو كه صورتي در شد گفته كه رطو  همان
 يـا  تـصرف  مـانع  آنـان  از بعـضي  و انـد  كرده  مي ستفادها يا داشته تصرف در مشترك
 عـدواني  تـصرف  حكم در مورد حسب شود ديگر بعضي استفاده مزاحم يا و استفاده

 خواهـد  دعاوي گونه اين مقررات مشمول و محسوب حق از ممانعت يا مزاحمت يا
  ).قانون اين 167 ماده (بود

   مالكيت بودن عمومي يا بودن خصوصي. 2
 يـك  كـه  حق از ممانعت يا مزاحمت يا عدواني تصرف دعاوي به كه كرد تاكيد بايد

 نيز باشد دولت به وابسته يا دولتي هاي شركت و موسسات يا خانه وزارت آن طرف
 ايـن  173 مـاده  (نـدارد  وجـود  جهـت  ايـن  از مانعي و است رسيدگي به قادر دادگاه
 و اسـتيال  مورد را هانخوا تصرف مورد ملك دولتي شركت يك اگر بنابراين،). قانون

 اين كه اين از نظر صرف شده طرح عدواني تصرف دعواي دهد قرار خود تصرف و
  .  باشد مي مسموع است دولتي شركت
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   تصرف به راجع دعاوي احكام: سوم بند

 لكـن . است مالكيت فيه متنازع مسأله مال، به راجع دعاوي در گرديد بيان كه طور همان
 و اجتمـاعي  آسايش و امنيت حفظ و افراد تصرفات از حمايت لدلي به قانونگذار گاهي
 كـه  دعـاوي،  ايـن . كند  مي بيني  پيش را تصرف دعاوي شرايطي، حصول با عمومي، نظم

 خاصي احكام و شرايط داراي ندارند، را آن اثبات و مالكيت بحث در ورود به احتياجي
 صـورت  به احكام اين از برخي. باشند  مي دعاوي همين مختص احكام اين كه باشند  مي

 تـصرف  دعـواي  مخـتص  فقط ديگر برخي و دارند، وجود دعاوي اين تمام در مشترك،
 احكـام  بـه  سـپس  و) الـف  (تـصرف  دعاوي تمام عام احكام ابتدآ ما. باشند  مي عدواني

  ). ب (پردازيم مي دعاوي گونه اين اختصاصي
  

   تصرف دعاوي تمام عام احكام) الف
  ودنب جزايي جنبه واجد. 1

 مـاده  و مـدني  دادرسـي  آيـين  قانون 176 ماده موجب به گرديد تبيين كه طور همان
 يـا  عدواني تصرف رفع حكم اجراي از پس كه اشخاصي  اسالمي مجازات قانون 690
 ممانعـت  يا مزاحمت يا تصرف را حكم مورد دوباره حق از ممانعت يا مزاحمت رفع

 قـانون  در مقـرر  مجـازات  بـه  وادارد...  يـا  عدواني تصرف به را ديگران يا بنمايد از
  . شود مي محكوم اسالمي مجازات

   دادرسي تشريفات رعايت عدم. 2
 خـارج  و نبـوده  دادرسي آيين تشريفات تابع تصرف دعاوي به رسيدگي قانون مطابق

 كـدام  بـه  دادرسـي  تـشريفات  كه اين). قانون اين 177 ماده (آيد  مي عمل به نوبت از
 دادرسـي  قواعد ساير با مقررات اين و شود  مي گفته دادرسي نآيي مقررات از قسمت

 دادرسـي  ريفات تش حقوقدانان از اي  عده . 1دارد وجود نظر اختالف دارند تفاوتي چه
 انـد  ارزشي انتزاعي، كلي، كه دادرسي اصول از آثار و ماهيت مبنا، خاستگاه، حيث از

 محـض  تشريفات و دادرسي اصول اجراي مقدمه تشريفات به را ها آن و دانسته جدا

ايـن چگـونگيتمييز وهاآنتفسيرينقشودادرسياصولمفهوممحسني،حسن:ك.رزمينهايندرمطالعهبراي. 1 و 192 شمارهپياپي،24 و 23 شمارهـجديددورهمركز،دادگستريوكاليكانونمجلهدادرسي،تشريفاتازاصول 131. تا 99 صص،1385 تابستانوبهار،193
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31اقسام دعوا
 تـشريفات  رعايـت  نبـودن  الزم كـه  اسـت  ايـن  متيقن قدر . 1اند  كرده تقسيم دادرسي
 دادرسـي  عادالنـه  و بنيادين اصول از عدول موجب تواند  نمي دعاوي اين در دادرسي

   . 2شود
 آيـين  تـشريفات  از تبعيـت  عـدم  آيـا  كـه  ايـن  در نيز عدواني تصرف دعاوي درباره

 آن جريـان  مرحلـه  شـامل  و بـوده  دعـوي  اداره نحوه با رابطه در قطف مدني دادرسي
 كـه  صـورتي  در رسد  مي نظر به باره اين در. دارد وجود نظر اختالف خير يا شود  مي

 تقديم به نيازي دعوا اقامه براي بدانيم، نيز دعوا طرح مرحله شامل را 177 ماده حكم
دادرسيتـشريفاتي اصولازيكيگفتتوان ميچهاگر [...]» 120: تا 118 صصويژهبه،121 تا 110 صصپيشين،. 1 قضات،خودكامگيازجلوگيريبرايها، شكلوتشريفاتبيني پيشصرفاًكنونيدنيايدرولي،استدادرسيبودن تنهـا نهكهاستبرايدادرسياصوليصاحببشريتمدنامروز.نيستكافياست،كردهبيانناپليونكهطورهمان وكـشانند  مـي خـود دنبالنيزبهراقانونگذاربلكهكنند، ميهدايتدعاوي،بهرسيدگيدرراقاضيودعوااصحاب شـد، گفتـه چـه آندركدرتواننـد  آيند،مي ميذيالكهآرايي.استها رسيدگيبودنعادالنهبامساوقهاآنرعايت پـژوهش بـدوي حكمازغيرچاپي،برگدادخواسترويوني،قانمدتظرفدرعليهمحكوماگر«:شوندواقعموثر روز 5 مـدت درنيـز اوونمايـد نقـص اخطـاررفع اوبـه وتلقـي دادخواسـت رابـرگ همينهمدادگاهوبخواهد بـه پژوهـشي، دادخواسـت ردصـورت درايـن نمايد،تكميلراآنقانوني،تمبرالصاقباوتنظيمچاپيدادخواست انجامدردهدتأخير مينشانرأياين.»صحيحنيسترسيده،دفتربهمدتازخارجدرچاپياستدادخواينكهعنوان عرضـحال نداشـتن تمبـر  " .نـدارد دادرسيبرتاثيريبنيادينـ دادرسيمحضدادرسيتشريفاتـدادرسيتشريفات رعايـت اسـت، ممكـن چـه اگـر شد،گفتهكهباري،همانطوري  .« نيستآنردموجبخصوصي،مدعيپژوهش ازاي درجـه بـه آناثـر ولـي باشـد مـؤثر حقدراحقاقمالياتيمربوطهتمبرالصاقوابطالهمچونتشريفاتينكردن آنايصالدراگرواستوصولقابلهموارههزينهاينچهكليشود؛طوربهرأياعتباري بيموجبكهنيستاهميت اگرچـه سـند يـك كپـي يـا رونوشـت نمـودن برابر.استجبرانلدهد،قابرخاشتباهيياقصوردولت،ي خزانهبه طرفي بيودادرستحقيقوحقاحقاقدركاراينكهآنجاييازشودوليتلقيدادرسيتشريفاتعنوانبهتواند مي آراءدرديـوان وشـود  ميمحسوبنگارنده،نظربهدادرسي،اصولياجراي مقدمهتشريفاتعنوانبهاست،موثراو ورسيدگيي نحوهبركهاشكالي«:گويد ميديگرچنينرأي.استدانستهرأيموجبنقضراآنرعايتعدمختلفيم دادگاه،19/1/1363 مورخي جلسهصورتمندرجاتطبقكهاستاينباشد ميواردتجديدنظرخواستهرأيي نتيجه كـه صـورتي درنمـوده، انتخابكارشناسعنوانبهرا»د«آقاي)كشيقرعه(استقراعبدونانتخابكارشناسي،هنگام ،]1379 مـصوب مـدني دادرسـي آيـين قـانون  258 مـاده  [ مـدني دادرسـي آيـين قـانون  445 ي مـاده وفقمقـررات  مجـدد رسيدگيونقضخواستهتجديدنظررأيلذا،؛]طرفي بياصل[=شود،تعيينقرعهقيدبهبايستي كارشناسمي اجراياصـول ضامنـاستقراعـدادرسيتشريفاترأيايندر.»گردد ميارجاعرجكشهرستانيكحقوقيبهدادگاه اينوـاجراياصولي مقدمهومحضتشريفاتـاند دخيلدادرسيدرمنظردوازدادرسيتشريفات.استدادرسي ...و خـانوادگي ومـصالح اجتماعيامنيتورسيدگيسرعتهمچونمصالحيبنابرتواند ميكهاستقانونگذارتنها درمـوثر تـشريفات توانـد  ونمـي اسـت دادرسياصولبهمقيدنيزكارايندراو.نداندمراعيرادادرسيتشريفات بـردن بكارباتواند نمياوليبهطريقوكندحذفاند اصولايناجرايي مقدمهواقعدركهرادادرسياصولاجراي .»ناديدهانگاردنيز،رادادرسياصول»ستنيالرعايهالزمدادرسيتشريفات«:عبارت
الزمنبـودن ازمـصداقي دربـاره  13/11/1311 ــ  1181 شـماره رأيدرقضاتانتظاميعاليمحكمهمثالعنوانبه. 2 تصرفبهدعاويرسيدگيحقاعطايكهاستدرست«:استكردهمقرردعاويايندررسيدگيتشريفاترعايت ازواسـت سـابق اماراتمتصرفوآثارحفظوامورجريانسرعتنظرنقطهازستاندادبهماهيكظرفدرعدواني هرواستمحكمهمثابهبهاينوظيفهانجامدركهاستبديهيولي،نيستمقررهتشريفاتومراسمتابعنظرنقطهاين ايـن چـه چنانباشدوقانونيوذكردليلبهمدللوموجهورسيدگيبهمسبوقبايدصادرشودحاكميازكهحكمي 201. ش،86 صهمان،موسيشهيدي،ازنقلبه.»استتخلفنشودرعايتاستاوليهبديهياتازكهنكته
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)2(آيين دادرسي مدني  32
 نظـر  بـه  كـافي  پرونـده  ادنافت جريان به براي درخواست صرف و نيست دادخواست

 مـورخ  در 8569/7 شـماره  نظريـه  در قـضاييه  قوه حقوقي اداره حال اين با. رسد  مي
   :داشته مقرر خود 1/9/1379
 كه شده مقرر) 1379 (مدني دادرسي آيين قانون 48 ماده در كه اين به عنايت با«

 بـه  ايـت عن با و باشد  مي دادخواست تقديم مستلزم دادگاه در رسيدگي به شروع
 هـشتم  فـصل  موضوع دعاوي به رسيدگي قانون همان 177 ماده چه اگر كه اين

 ولـي،  ندانـسته  مـدني  دادرسي آيين تشريفات تابع را مدني دادرسي آيين قانون
 نظـر  بـه  بنـابراين  بـوده،  دعـوي  اقامـه  از پس دادرسي مراحل مقنن مراد ظاهرآ

  . »باشد مي دادخواست تقديم مستلزم مذكور دعواي اقامه رسد مي
 177 مـاده  در مذكور» نبوده دادرسي آيين تشريفات تابع «عبارت وجود گذشته آن از

 هزينـه  پرداخـت  از خواهـان  معافيـت  موجـب ) 1379 (مـدني  دادرسـي  آيـين  قانون
 را ايـن  هزينـه  قـانون  همـان  503 مـاده  طبـق  است مكلف خواهان و نيست دادرسي
 كـه  نيـز  170 مـاده  مشمول موارد در حتي رسد  مي نظر به رو، اين از. نمايد پرداخت

 الزم دادخواسـت  تقديم نيز داده، دعوي طرح اجازه غيرمالك اشخاص به گذار قانون
 ايجـاد  را تـوهم  ايـن  مـاده  اين در استفاده مورد» كنند شكايت «عبارت چه گر باشد،

  . است ممكن نيز عادي درخواست با شكايت طرح كه كند مي
 مداخله لزوم كه اين آيد،  مي بدست قانون اين 166 ماده از كه طور همان حال، اين با

 بـا  شـكايت  طـرح  بـا  بلكـه  نيـست،  دادخواسـت  تنظيم به منوط دادگستري ضابطين
 از پرهيـز  جهـت  بـه  همچنين،. گردد  مي آنان متوجه تكليف اين نيز عادي درخواست
 در چـه  چنـان  كـه  داشـته  اعـالم  172 مـاده  در قانونگذار كه بوده دادرسي تشريفات

 و انكـار  ترديـد،  مورد طرفين از يكي ابرازي سند تصرف دعاوي به رسيدگي جريان
 كـه  صورتي در خير، يا باشد همراه جاعل تعيين با كه اين از اعم بگيرد، قرار جعل يا

 نمـود،  احـراز  را حقيقت ديگري طريق از نتوان و باشد دعوي در مؤثر شده ياد سند
 چـه  چنـان  بنابراين، و. كرد خواهد رسيدگي نيز ندس اصالت به كنده رسيدگي مرجع
 قـرار  دادگـاه  توجـه  مورد سند به اعتراض باشد، ممكن ديگري نحو به حقيقت احراز
  .گيرد نمي
 و دعـاوي  ايـن  خواهـان  سـمت  و نفـع  مسئله بر حتي رسيدگي تشريفات به نبودن مقيد
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  . شود مي اشاره آن به ذيال كه است مؤثر امور اين در دادگستري ضابطين همكاري

  بودن نفع ذي خاص مفهوم. 3
 كـه  اشخاصي كلي طور به و كارگر خادم، مباشر، مستأجر، قانون اين 170 ماده بر بنا

 بـه  اقـدام  مالـك   مقـامي  قائم به توانند  مي باشند  مي متصرف ديگري طرف از را ملكي
ـ  ايـن  نفـع  ذي بنـابراين، . كنند طرح مزاحمت و ممانعت تصرف، دعاوي طرح  هگون

 از سـريع  حمايـت  فلـسفه  چـه . باشند مالكين از غير اشخاصي تواند  مي حتي دعاوي
 جهـت  اين از ديگر، بيان به. كند  مي ايجاب چنين مرج و هرج از جلوگيري و تصرف

 دعـوي  طـرح  جهـت  خواهـان  صـالحيت  بـه  راجـع  تـصرف،  دعـاوي  در كه است
 اشخاصـي  طوركلي به الذكر فوق ماده اساس بر. 1گيرد  نمي صورت زيادي سختگيري

 بـراي  مالـك   مقـامي  قـائم  بـه  تواننـد   مي باشند متصرف ديگري طرف از را ملكي كه
 سـمت  احـراز  جهـت  تـصرف،  دعاوي در كه بوده براين بنا. نمايند شكايت مقررات

 سـبق  صـرف  و نيـست  توجـه  مـورد  چندان مالكيت داشتن بحث دعوي طرح براي
  .است كافي تصرف

  خاص ريفاتتش بدون موقت دستور صدور. 4
 قـانون  ايـن  بعـد  بـه  310 مواد در نيز مقنن و نوشت خواهيم آينده در كه طور همان
 كار انجام عدم يا انجام مال، انتقال بر مبني موقت دستور قرار صدور است كرده مقرر

 دعـاوي  خـصوص  در يـك  هيچ كه است مشكلي و خاص تشريفات رعايت مستلزم
 از قبـل  چـه  چنان قانون اين 174 ماده موجب به. نيست الرعايه الزم عدواني تصرف
 موجه را وي داليل دادگاه و نمايد موقت دستور صدور تقاضاي خواهان رأي صدور

 قبيـل  از اعيـاني  تكميـل  يـا  و تـصرف  آثار ايجاد از جلوگيري دستور دهد تشخيص
 ادامـه  از جلوگيري يا و موجود آثار بردن بين از يا زرع و اشجار غرس يا بنا احداث

 حـال،  اين با. كرد خواهد صادر دعوا مورد ملك در را حق از ممانعت يا و مزاحمت
 شـود   مي مطرح خاص طور به تصرف دعاوي در كه موقتي دستور است ذكر شايسته

 چنـان  ،174 ماده براساس حقيقت در. است متفاوت دعاوي ساير در موقت دستور با
 داليـل  دادگـاه  و نمايد موقت دستور صدور تقاضاي خواهان راي، صدور از قبل چه

استنادسـبق بـه عـدواني تصرفرفعخواستهبهويدادخواهياستمورثمقامقائموارثچون«:مثالعنوانبه. 1 صارباطي،همـان، ايرانـي بابـك :ازنقلبه .23/7/1383 ـ 5420/7 شمارهنظريه.»استپذيرشقابلمورثتصرف .296
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 تكميـل  يـا  و تـصرف  آثـار  ايجـاد  از جلـوگيري  دستور دهد، تشخيص موجه را وي

 دستور اين. كرد خواهد صادر دعوي محل ملك مورد در را بنا احداث قبيل از اعياني
 دسـتور  تجديـدنظر  مرجـع  كـه  ايـن  مگر گردد،  مي مرتفع دعوي رد به رأي صدور با

 دعـاوي  در موقـت  دسـتور  صدور ترتيب، بدين. نمايد رصاد خصوص اين در مجدد
 خواهـان  ناحيـه  از احتمـالي  خسارت توديع به نيازي دعاوي، ساير برخالف تصرف،

 ريـيس  تاييـد  بـه  احتياجي تصرف دعاوي در موقت دستور اجراي عالوه، به و ندارد
 و تاييـد  موقـت  دستور اجراي براي دعاوي ساير در كه حالي در ندارد قضايي حوزه
 دادرسـي  آيـين  قـانون  325 مـاده  1 تبـصره  (اسـت  الزم قـضايي  حوزه رييس امضاء
 اثـر  رفـع  موقـت  دسـتور  از بـدوي  دعواي رد با تصرف دعاوي در همچنين،). مدني

 ادامـه  حكـم  شـدن  قطعـي  تا موقت دستور اثر دعاوي ساير در كه حالي در شود،  مي
  . يابد مي

   فتصر دعاوي در دادگستري ضابطين همكاري. 5
 مـال  عـدواني  تـصرف  گـاه  هـر  آن تبـصره  و مـدني  دادرسي آيين قانون 166 ماده براساس

 باشـد،  دادگـستري  ضـابطين  منظـر  و مرئـي  در حـق  از ممانعـت  يا مزاحمت يا و غيرمنقول
 از موجـود  وضـع  حفـظ  بـا  و رسيدگي خواهان شكايت موضوع به مكلفند مذكور ضابطين

 برابـر  داده، اطالع قضايي مراجع به را جريان و مايندن جلوگيري خوانده بعدي اقدامات انجام
 مـاده  ايـن  در مـذكور  اقـدامات  از يكـي  علت به چه چنان. نمايند اقدام شده ياد مراجع نظر

 و درگيـري  گونـه  هر وقوع از فورآ بايد ضابطين شود، داده  جرمي تحقق و نزاع وقوع احتمال
  .نمايند جلوگيري خود وظايف حدود در جرم وقوع

  است تعليقي اثر فاقد عدواني تصرف به مربوط حكم از تجديدنظرخواهي .6
 خـالف  بـر  دعاوي اين در دارد؛ وجود حكم اجراي براي خاصي شرايط تصرف دعاوي در

 آيـين  قـانون  175 مـاده . نيـست  رأي شـدن  قطعي به نيازي حكم اجراي براي دعاوي، ديگر
 مزاحمـت  يا عدواني تصرف رفع بر بنيم صادره  كه صورتي در«: دارد  مي مقرر مدني دادرسي

 يـا  دادگـاه  اجـراي  توسـط  كننـده  صـادر  مرجع دستور به بالفاصله باشد، حق از ممانعت يا
 صورت در. باشد  نمي اجرا مانع تجديدنظر درخواست و شد خواهد اجرا دادگستري ضابطين

 حالـت  بـه  محك اجراكننده دادگاه دستور به اجرايي اقدامات تجديدنظر مرحله در رأي فسخ
 ممكـن  آن اسـترداد  و بـوده  معـين  عين به  محكوم كه صورتي در و شود  مي اعاده اجرا از قبل
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 صـادره  رأي كه فرضي در ترتيب، بدين. »شد خواهد تأديه و وصول آن قيمت يا مثل نباشد،

 بـودن  اسـتثنايي  بـه  توجـه  بـا  باشد شده صادر غيابي كلي طور به عدواني تصرف دعواي در
  .گردد مي اجراي مانع واخواهي كه بود ديدگاه اين به قايل بايد ده،ما اين حكم

 تـصرف  رفـع  حكـم  اجرا مانع متصرف تغيير گفت بايد نيز حكم اجراي شيوه خصوص در
 عدواني را ملك ديگري يا داده ديگري تصرف به را ملك الحق، متصرف چه چنان و نيست

  .1شد خواهد اجرا صرفمت همين طرفيت به قبلي تصرف رفع حكم نمايد، تصرف
  عدواني تصرف دعواي خاص احكام) ب
 احكـام  دارد تـصرف  دعـاوي  بين در عدواني تصرف دعواي كه خصوصياتي به توجه با

   :نماييم مي بررسي را ها آن ذيال كه باشد مي حاكم دعوي اين بر نيز خاصي
   اشجار و ابنيه قمع و قلع امكان. 1

 و بنـا  احـداث  بـه  اقدام است ممكن ملك فتصر از پس الحق متصرف كه جا آن از
 و ابنيـه  عـدواني،  تـصرف  رفع به دادگاه حكم صورت در باشد، نموده اشجار غرس

 متـصرف  درخواسـت  بـه  است نموده غرس يا احداث عدواني متصرف كه اشجاري
 مـدعي  عـدواني،  متـصرف  كـه  صـورتي  در اين، وجود با. گردد  مي قمع و قلع سابق

 آيـين  قـانون  164 مـاده  موضـوع  مقررات وفق بايد باشد تصرف مورد ملك مالكيت
 صالح دادگاه در مالكيت به نسبت حكم اجراي تاريخ از ماه يك ظرف مدني دادرسي

 از پـس  بنـا  و اشـجار  گـواهي،  ارائه و دعوا طرح با صورت، اين در نمايد دعوا اقامه
 مالكيـت  دعـواي  نهايي تكليف شدن روشن از پس و ماند خواهد باقي حكم اجراي

 محكوميـت  درصـورت  كـه  اسـت  روشن. شد خواهد تصميم اتخاذ آن خصوص در
 و ابنيـه  و اتخـاذ  شايـسته  تصميم شود درخواست دادگاه از چه چنان مالكيت، مدعي
  .شد خواهند قلع اشجار

  آن تخريبي آثار اصالح و زراعت نمودن معدوم امكان. 2
 بايـد  باشـد  نمـوده  زراعـت  بـه  اقـدام  ملك در تصرف، از پس عدواني، متصرف اگر

 قـانون  ايـن  165 مـاده  اساس بر. شود مشخص نيز تخريبي آثار و زراعت آن تكليف
حكممورديكهدرچهچنان«كهاستدادهنظرچنينخلعدعوايدرمشابهمورديدربارهقضائيهقوهحقوقياداره. 1 كهايناعمازشودگذاشتهاجراموقعبهفعليتصرفعليهبايدصادرهحكمشود،صادرملكيازيدخلعياورد راحكمعملياجرايامكانمتصرفتغييرصورتايندرزيراديگري،فرديياباشدعليهمحكومخودفعليمتصرف 1377./21/7 ـ 402/7 شمارهنظريه.»برد ميبيناز
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 بايـد  متصرف باشد رسيده محصول برداشت موقع و باشد شده زراعت ملك در اگر«

ــصولش ــت را مح ــد برداش ــرت و نماي ــل اج ــين المث ــد را زم ــن» بده ــم اي  حك
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 اگـر  حتـي  قاعـده،  ايـن  بر بنا باشد؛  مي» غاصبĤ لوكان و للزارع الزرع «قاعده بر مبتني

 اما،. دارد تعلق او به است وي دسترنج حصل ما چه آن كنيم تلقي غاصب را متصرف
 را زراعـت  قيمـت  كـه  اين بين است مخير له  محكوم باشد نرسيده برداشت زمان اگر

 يـا  و نمايـد  تصرف را ملك و كند پرداخت او دسترنج و بذر صاحب سهم به نسبت
 و گـذارد  باقي عدواني متصرف تصرف در محصول برداشت پايان تا را ملك كه اين

 بـه  را عـدواني  متـصرف  تواند  مي له  محكوم همچنين،. كند دريافت را آن المثل  اجرت
  .نمايد مكلف گرفته انجام وي توسط كه تخريبي آثار اصالح و زراعت كردن معدوم

  المثل اجرت مطالبه امكان. 3
 خيـر  خـواه  و باشـد  شـده  اسـتيفا  خـواه  تصرف مورد منافع مسئول عدواني تصرفم

 در قـانون  اين165 ماده تبصره در مقرر حكم موجب به دادگاه اساس اين بر. باشد  مي
 تـصرف  زمان المثل اجرت پرداخت به را عدواني متصرف له،  محكوم تقاضاي صورت

 خواهـان  ف،تـصر  دعـواي  طرح ضمن تواند  مي مدعي ترتيب، بدين. كند محكوم نيز
  .  باشد نيز تصرف زمان المثل اجرت پرداخت
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  دوم بخش
  آن جريان و دعوا طرح

   دعوا طرح

 قـضايي  مراجـع  در آن طـرح  نحوه با بايد شناختيم را آن اقسام و دعوا مفهوم كه اكنون
  .شويم آشنا

 آن طـرح  بـا  دعوا بگويم بايد نماييم تشبيه زنده موجودي به را دعوا بخواهيم اگر
 اين در. ميرد  صدورمي و آن ختم با و كند  مي پيدا رشد آن به رسيدگي با و شود  مي دمتول

 كنـد  دعـوا  اقامـه  توانـد   مـي  كـسي  چـه  كه اين اول: كنيم  مي مطالعه را مبحث سه فصل
 طرح زمان (نمود طرح را دعوا بايد هنگام چه دوم ،)دعوا طرح جهت مدعي صالحيت(

  ).دعوا طرح شيوه (كرد طرح ادعو بايد چگونه كه اين سوم و) دعوا
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  اول فصل
  دعوا طرح براي مدعي صالحيت

 مـورد  حـق  اخذ يا شناسايي براي صالح مرجع از استمداد يعني دعوا، اقامه براي مدعي
 دعوا اقامه جهت قانوني اهليت داراي بايد كه اين اول باشد؛ داشته شرايطي بايد مطالبه،

 اصـيل  كـه  صـورتي  در و دعـوا  در اصـيل  عنـوان  بـه  او سمت دوم ،)اول مبحث (باشد
 و ،)دوم مبحـث  (باشـد  محـرز  اصـيل  سوي از او نمايندگي يا وي  مقامي قايم باشد  نمي

 پـي  در پـي  كه) سوم مبحث (باشد دعوا در ذينفع بايد حق مدعي كه اين سوم سرانجام
  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد

  
  دعوا طرح جهت قانوني  1اهليت: اول مبحث
 اعتبـار  بـه  هـا  آن انجـام  و اجـرا  و تكـاليف  و حقـوق  داراشدن شايستگي نييع اهليت

 قـرار  مطالعه مورد اهليت نوع دو دارد، وجود آن اجراي و حق شدن دارا بين كه  تقسيمي
 برخـوردار  آن از تولـد  محض به شخص هر آن موجب به كه تمتع اهليت اول: گيرد  مي
 كـس  هيچ كه گفت بايد استيفاء اهليت با هرابط در. اجرا و استيفاء اهليت دوم و شود  مي

 و باشـد  داشـته  قـانوني  اهليت امر اين براي كه اين مگر كند اجرا را خود حق تواند  نمي
 دعـوي  اقامـه  شـرايط  از يكـي  بنـابراين،  است، حق اجراي بارز مصاديق از دعوي اقامه

  .رشد و بلوغ عقل، شرايط بودن دارا از است عبارت كه است قانوني اهليت داشتن
 تمـام  سـال  15 پـسران  بـراي  مدني قانون 1210 ماده 1 تبصره براساس بلوغ سن

 داشـتن  شرط به دختران و پسران بنابراين،. است قمري تمام سال 9 دختران در و قمري
 رويـه  وحـدت   اسـاس  بـر  امروزه ليكن دارند، دعوا اقامه حق سنين اين در رشد، و عقل

1. Capacitإ
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 13132 مصوب متعاملين رشد به راجع واحده ماده نيز و  3/10/13641 مورخ 30 شماره

 اين بر  رسمي اسناد دفاتر و ها  بانك دولتي، هاي دستگاه و دادگستري هاي دادگاه رويه ،
 مـرد،  و زن از اعم باشد، رسيده شمسي تمام سال 18 سن به كه را شخصي هر كه است
. شناسـند   مـي  وادعـ  اقامـه  جملـه  از و خود حقوق در تصرف براي قانوني اهليت داراي

 را غيرمـالي  و مـالي  از اعـم  دعوايي، گونه هر شخصĤ توانند  مي سن اين داراي اشخاص
 بـه  هـا  آن جنـون  يـا  رشد عدم كه آن مگر شود، واقع دعوايي هر طرف يا و نمايد اقامه

 تمام 9 داراي دختر و سال 15 داراي پسر وانگهي،. باشد شده ثابت دادگاه حكم موجب
 تواننـد   مـي  غيرمـالي  امور در سفيه نيز و گفته، پيش رويه وحدت رأي به توجه با قمري
 موجـب  بـه  افـراد  ايـن  حجر كه اين مگر شوند، واقع دعوا طرف يا و نمايند دعوا طرح
 صـورتي  در شخـصĤ  نيز مالي امور در سال 18 زير دختر و پسر. شود ثابت دادگاه حكم

 از. باشـند   مي دعوا اقامه حق ارايد باشد شده ثابت دادگاه حكم موجب به آنان رشد كه
  .باشد نمي مالي امور در دعوا اقامه براي كافي تنهايي به بلوغ سن نظر به رو، اين

 مـاده  3 بنـد  در چنـد  هر كه است اين گيرد قرار توجه مورد بايد كه ديگري نكته
 حكـم  نتيجـه  در امـوال  در تـصرف  از تـاجر  ممنوعيـت  مـدني  دادرسي آيين قانون 84

 را ورشكـسته  تـاجر  ولـي  است، شده انگاشته قانوني اهليت عدم عنوان به يورشكستگ
 توانـايي  بـه  ناظر كه است خاصي اصطالح اهليت، كه چرا دانست اهليت فاقد توان  نمي

 واجـد  جسماني رشد لحاظ از كه شود  مي افرادي شامل و باشد  مي افراد دماغي و رواني
 قـانون  حكم به كه كسي رو اين از. اشندب خود حقوقي اعمال براي توانايي و شايستگي

 شـده  ممنوع خويش اموال در تصرف از مالي نابساماني و ديون پرداختن از عجز دليل و
 دارايـي  در تـصرف  از ممنـوع  را وي بايـد  بلكـه  دانست اهليت فاقد تواند  نمي را است

 مـالي  امـور  در دخالـت  صالحيت صرفاً شخصي چنين اگرچه حالت اين در كه خواند،
الفوخدادهقراررشددليلرابلوغسنبهصغاررسيدنالقاعدهعليكه 61 دي 8 اصالحيمدنيقانون 21 ماده«. 1 مـالي موردامـور درمگرباشد ميخودبهمربوطامورنوعدرهرآناندخالتبهناظردانستهاثباتبهمحتاجراآن وبلـوغ بهـسن رسـيدن ازپسصغيراخريعبارتبه.استرشداثباتمستلزممرقومماده 2 تبصرهحكمبهكه تـصرف شدهمستقالمالكبلوغازقبلقهريياهديعانتقاالتطريقازكهامواليبهنسبتتواند ميرشداثبات مريمحسينيان،محمدمهدي:ازنقلبه.»[...] استممنوعمداخلهنوعاينازرشداثباتازقبلونمايدمداخلهو 241. ـ 240 صصهمان،عباسي،
كـه اينقـانون ازمتخذرفعليكنگرديده،منسوخمدنيقانون 1210 مادهتبصرهاصالحبهتوجهبامادهاينگرچه. 2 ايننظرپيراموناختالفديدندرباره.دارداستنادقابليتهمچناننظربهكند ميقلمدادرشدامارهراسال 18 سن ومحجـورين، اشـخاص مـدني، حقـوق زاده،قاسـم مرتـضي سيددكتروصفاييحسينسيددكتر:.ك.رمسئله 216. ـ 212 ش،222 ـ 215 صص،1384 :سمت
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 اداره يـا  تـصفيه  مـدير  مورد حسب جا اين در (وي قانوني نماينده ولي، نداشته را خود
 نيز دعوا طرح و دفاع مورد در حكم همين. كند  مي اعمال را حق اين) ورشكستگي امور

 امـور  در دعـوا  اقامـه  بـراي  كامـل  اهليـت  داراي ورشكـسته  تاجر بنابراين،. دارد وجود
  . دارد را دعاوي اين از دفاع يا تمكين و بنوت و ت،ابو نسبت، طالق مانند غيرمالي

  
   دعوا طرح براي 1سمت دارابودن: دوم مبحث
 در كاري، انجام اختيار و اجازه شخص آن موجب به كه شود  مي اطالق عنواني به سمت

 كـه  اسـت  ايـن  بـر  اصـل . دارد ديگـري  جانـب  از را آن، از دفـاع  يا دعوا اقامه جا اين
. اسـت  اثبـات  نيازمند سمت داشتن و كنند  مي اقدام خود طرف از و اصالت به اشخاص

 آورد،  نمـي  ميان به خويش سمت از ذكري و كرده دعوا اقامه شخص كه هم مواردي در
 196 مـاده  اسـتناد  به قراردادها در. كند  مي دعوا اقامه خودش براي كه است اين بر اصل
 بـودن  اصـيل  بر را اصل و پذيريم  مي يقانون اماره يك عنوان به را امر اين  2مدني قانون
 مـدني  دادرسي آيين قانون 52 ماده مفهوم به توجه با نيز دعوا در. دانيم  مي قرارداد طرف
 اين متذكر بايد نمايد دعوي اقامه ديگري براي كسي اگر كه چرا است منوال بدين وضع

 مطـرح  متسـ  بحـث  نمايـد   نمي دعوي اقامه اصيل كه جايي در ترتيب، بدين. شود امر
 گـاه  هـر  دارند  مي بيان مدني دادرسي آيين قانون 342 و 59 مواد راستا، اين در. گردد  مي

 و شـركت  مـديريت  يـا  وكالت يا وصايت يا واليت يا قيومت عنوان دهنده دادخواست
 باشـد   مـي  او سـمت  مثبـت  كه را سندي تصوير يا رونوشت بايد باشد داشته را آن امثال

 سـمت  بحـث  باشد، اصيل دهنده دادخواست اگر رو، اين از نمايد، دادخواست پيوست
 دعـوا  طـرح  در سمت بايد نمايد  مي دعوا طرح ديگري كه  هنگامي اما شد نخواهد مطرح

 بنـد  (نماينـدگي  و) اول بنـد (مقـامي  قـائم  از است اعم سمت. باشد داشته آن از دفاع يا
  .پردازيم مي دعاوي رد وكالت ويژه بررسي به اهميت دليل به نيز سوم بند در) دوم

  
  مقامي قائم :اول بند

1. Qualité
آنراخالفعقد،موقعدركهاينمگراستمحسوبشخصآنخوبرايمعاملهآنكندميمعاملهكهكسي«. 2 .«[...] شودثابتآنخالفبعديانمايدتصريح
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 حـق  آن بـه  نسبت او به غير دارايي از حقي انتقال واسطه به كه است شخصي مقام قائم

 دارايـي  بـه  نـسبت  وراث مقامي قايم مقامي، قائم نمونه شايعترين. شود  مي غير جانشين
 محـسوب  عـام  قـام م قايم نيز له موصي. است عام مقامي قائم نوع از كه باشد  مي متوفي

 دعـوا  به رسيدگي جريان در انتقال اين هرچند است خاص مقام قايم اليه منتقل. شود  مي
   . 2است پذيرفتني خاص مورد همان در فقط او جانشيني كه چرا 1باشد شده انجام

 در زيـرا  شـود   نمـي  محسوب نماينده است اصيل حكم در مقام قايم كه جا آن از
 شود  مي عنه منوب دارايي متوجه مستقيم طور به نماينده اعمال و اقدامات آثار نمايندگي

 اصـيل  مـورد  در كـه  نـسبت  همان به اقدامات و اعمال آثار مقامي، قائم در كه حالي در
 آيـين  جديـد  قـانون  در حـال  هـر  به بود خواهد مؤثر نيز مقام قائم مورد در است مؤثر

  .3است نشده رعايت درستي به سمت دو اين ميان تمايز مدني دادرسي
  

  نمايندگي: دوم بند
 بـه  و ديگري شخص حساب به و نام به شخص آن براساس كه است عنواني نمايندگي

 مـورد  دعـاوي  در نماينـدگي  جـا  اين در. نمايد  مي اقدام او منافع و اهداف تأمين منظور
 .2 قـانوني؛  نماينـدگي  .1: است قسم سه بر كلي طور به نمايندگي. گيرد  مي قرار گفتگو

  .قراردادي نمايندگي .3 و قضايي؛ نمايندگي
   قانوني نمايندگي )الف
 افـراد  اراده و كند  مي تعيين قانون را نماينده سمت كه است جايي در نمايندگي نوع اين

 مانند گيرد  نمي صورت نماينده تعيين براي قضايي رسيدگي و نداشته آن تعيين در نقشي
 دسـتگاه  اجرايـي  مقـام  باالترين نمايندگي يا خويش عليه مولي به نسبت ولي نمايندگي

  .خود متبوع سازمان يا دستگاه به نسبت دولتي هاي
بعدآنبهازدعواطرفدهدانتقالديگريبهراادعاموردملكدعواجريانخاللدرعليهمدعيكهصورتيدر«ـ1 مورديدرچنيندعواتوجهعدمقراراصدارويافتخواهدخاتمهوجريانمحاكمهاوطرفيتبهوبودهاليهمنتقل حقوقي،ـاصولقضاييعبده،بروجرديمحمدازنقلبه؛13/2/1318ـ226 شمارهحكم.»استنقضموجب 101 ش،32 ص،1382 :رهامدوم،قسمتكشور،عاليديواناحكامازمستخرجه
دراين.داردوجودنظراختالفخيرياشودميمحسوبخودمديونمقامقايمنيزعاديطلبكاركهاينربارهد. 2 صص2،جلد،1380 انتشار،سهاميشركتقراردادها،عموميقواعدمدني،حقوقكاتوزيان،ناصردكتر:ك.رباره 617. ش،288 ـ285
بادرتقابلخواهينظرتجديدحقاعمالبرايقانونيمقامقائمنوانعبهتصريحعدمدرقانوناين 335 ماده:رك. 3 .آن 2 ماده
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 بـه  قهـري  ولـي  بنـابراين، . برساند اثبات به را خود سمت داليل ارائه با بايد نيز نماينده
 وزارت حكـم  است الزم نيز وزير و نمايد، ارائه را خود شناسنامه بايد دعوا اقامه هنگام
 متفـاوت   كمـي  موضـوع  بازرگـاني  هاي شركت عامل مديران مورد در. كند ارائه را خود
 اليحـه  125 مـاده  بـه  نـاظر  119 و 118 مـواد  براسـاس   سهامي هاي  شركت در باشد؛  مي

 و مطرح مديره هيات همراه به عامل مدير سمت ،1348 تجارت قانون از قسمتي اصالح
 ثالث اشخاص مقابل در حقوقي نماينده عنوان به منفردآ را مديرعامل و شود  مي شناخته

 عـام  صـورت  بـه  مـديره  هيـأت  حقـوقي  اشخاص مورد در واقع در كنند؛  نمي شناسايي
 مـدير  اختيـار  و شـود   مـي  محـسوب  شركت نماينده ثالث اشخاص مقابل در مجموعي،

 در ديگـر  عبـارت  بـه  كنـد؛   مـي  تفـويض  وي به مديره  كه است مواردي به وابسته عامل
 بـه  را اختيـار  ايـن  كـه  آن مگر باشد  مي قراردادي نماينده مديره يأته حقوقي اشخاص

 نـه  و اسـت  شـركت  قـانوني  نماينـده  حالـت  اين در كه باشد، كرده تفويض عامل مدير
 دعـوا،  اقامه براي اجرايي، مقام باالترين كه است موردي مانند درست. قراردادي نماينده

 دادرسـي  آيين قانون 32 ماده. باشد كرده دعوا اقامه به مجاز را خويش كارمندان از يكي
 هـاي  شـركت  دولـت،  بـه  وابسته و دولتي موسسات ها،  وزارتخانه«: دارد  مي مقرر مدني

 هـا  بانـك  و هـا   شهرداري غيردولتي،  عمومي موسسات و  اسالمي انقالب نهادهاي دولتي،
 و دفـاع  يـا  دعـوي  گونه هر طرح براي دادگستري وكالي از استفاده بر عالوه توانند  مي

 از يكـي  داشـتن  بـا  خـود   رسمي كارمندان يا خود حقوقي اداره از مربوط دعاوي تعقيب
  :نمايند استفاده حقوقي نماينده عنوان به زير شرايط

 حقـوقي  دفـاتر  در كـارآموزي  سـابقه  سـال  دو بـا  حقوق رشته در ليسانس بودن دارا .1
  مربوط؛ هاي دستگاه

 مـشاغل  بـه  اشـتغال  از محروميـت  عدم شرط به وكالت يا قضايي كار سابقه سال دو .2
  . وكالت يا قضاوت

 مقـام   قـائم  يـا  سـازمان  اجرايـي  مقام باالترين عهده به شده ياد موارد احراز تشخيص
 قــضايي مراجــع بــه حقــوقي نماينــدگي نامــه معرفــي ارائــه. بــود خواهــد وي قــانوني
  . »است الزامي

 نماينده و دولتي موسسه بين قراردادي ازير است قانوني نمايندگي متفرعات از ماده اين
 تـصريح  بـا  و مـافوق  مقام از دستور كسب با بلكه ندارد، وجود دعوا اقامه براي حقوقي
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 بـدين . پـذيرد   مـي  صـورت  نماينـدگي  ايـن  اداري و سازماني وظايف اجراي در قانون،

 بلكـه  كند  نمي منعقد نمايندگي براي قراردادي بازرگاني شركت عامل مدير چون ترتيب،
 نماينـدگي  بـه  اقـدام  دارد شـركت  در كـه  سـمتي  خـاطر  به و وظايف انجام راستاي در
  . است قانوني نماينده نمايد مي
  قضايي نمايندگي )ب
. باشـد  شـده  تعيـين  نماينـده  دادگـاه،  حكـم  موجب به كه است جايي در نمايندگي اين

 تـاجر  بـراي  تصفيه مدير نمايندگي يا خويش عليه مولي به نسبت قيم نمايندگي همانند
  . گيرد مي صورت دادگاه حكم به دو هر كه ورشكسته

   دعاوي در وكالت قراردادي؛ نمايندگي )ج
  . است قرارداد آن اعطاي مبناي كه شود مي گفته اي نمايندگي به قراردادي نمايندگي

  
  دعاوي در وكالت ويژه بررسي: سوم بند

 انعقـاد  اشـكال  ،)الـف  (مفهوم ذيال كه است وكالت عقد قراردادي نمايندگي بارز نمونه
  .شود مي بررسي) د (آن آثار و) ج (وكيل اختيارات حدود ،)ب (وكالت عقد
  دعاوي در وكالت مفهوم) الف
 عقـدي  وكالـت  كه است شده تعريف مضمون بدين مدني قانون در وكالـت  عقد چه اگر

 كند  مي خود نايب امري انجام براي را ديگر طرف طرفين از يكي آن موجب به كه است
 دادگـستري  وكـالي  مخـتص  اصـوال  دعـاوي  در قـراردادي  نماينـدگي  ولي) 656 ماده(

 بـه  نـاظر  قـوانين  حكـم  به ،1خاص و منصوص موارد در مگر ديگر، عبارت به. باشد  مي
 اليحـه  سـرانجام  و ،1315 1314، مـصوب  وكالت قوانين مانند دادگستري وكالت حرفه

 وكـالي  تنهـا  ديگـر  قـوانين  برخـي  و 1333 دادگـستري  وكـالي  كانون استقالل قانوني
 يـا  و دعوا اقامه خواهان جانب از قراردادي نمايندگي به توانند  مي كه هستند دادگستري

 مقـرر  باره اين در مدني دادرسي آيين قانون 33 ماده و نمايند دفاع عليه مدعي طرف از
ـ  كـه  باشند شرايطي داراي بايد متداعيين وكالي«: دارد  مي  بـه  راجـع  قـوانين  موجـب  هب

 قـانون  عـام  قواعد بر رو،عالوه اين از» است گرديده مقرر آنان براي ها  دادگاه در وكالت
دادگـستريحق وكيـل غيـر اشخاصبهكه 1379 مصوباداريعدالتديوانقانوننامهآيين 7 مادهالفبندمانند. 1   .استدادهوكالت
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 شـده  گرفتـه  نظـر  در دعاوي در عقد اين براي نيز خاصي شرايط وكالت مورد در مدني
  .است

 بنيـادين  حقوق از يكي عنوان به دادگستري وكالي خدمات از مندي بهره حق به
 مـصوبه  و ايـران   اسالمي جمهوري اساسي قانون 35 اصل در دادرسي، در دعوا اصحاب

 دعـوي  اصـحاب  توسـط  وكيـل  انتخـاب  خـصوص  در نظام مصلحت تشخيص مجمع
 رعايـت  لـزوم  بـه  اساسـي  قـانون  141 اصـل  همچنين. است شده اشاره 1370 مصوب
 نيـز  مـدني  ادرسيد آيين قانون 31 ماده پايه بر . 1كند  مي تاكيد دادگستري وكيل استقالل

  .برگزينند وكيل دو تا توانند مي طرفين از يك هر
  دعاوي در وكالت عقد انعقاد اشكال) ب
 سـند  موجـب  بـه  اسـت  ممكـن  وكالـت  مـدني  دادرسي آيين قانون 34 ماده موجب به

 تنظـيم   رسـمي  اسـناد  دفـاتر  در  رسـمي  سـند  بـا  وكالت قرارداد. باشد  غيررسمي يا  رسمي
 قيـد  وكيل اختيارات حدود و وكالت مورد موكل، و وكيل صاتمشخ آن در كه گردد  مي
 بـه  وكالـت  در. شـود   مـي  ارائـه  دادگاه به وكالت سمت احراز براي سند همين. شود  مي

 كـشور  از خـارج  و ايران در شده تنظيم هاي  نامه وكالت ميان بايد  غيررسمي سند موجب
  :شد تفكيك به قايل

 تاييد بايد موكل امضاي صحت ايران، در شده تنظيم  غيررسمي هاي  نامه وكالت در
 از آن اسـتفاده  و مـدني  دادرسـي  آيين قانون 34 ماده متن به توجه با است ممكن. گردد

 وكيـل  كـه  كـرد  تـصور » [...] كند تاييد را نامه وكالت ذيل تواند  مي وكيل[...] «عبارت
 بـه  وكالت اعطاي اراده خارجي نشانه تاييد بدون را ها نامه وكالت گونه اين است مخير

 مـدني  دادرسـي  آيين قانون 60 ماده مبناي و فلسفه به توجه با باره اين در. بدهد دادگاه
 سوي از نامه وكالت تاييد امكان تجويز از كه  2آن 1347 سال الحاقي اصالحيه و 1318

وگسترهكشورهاداخليحقوقدراولاستقالمفهومودادگستريوكيلخدماتازبرخورداريحقمفهومدرباره. 1 تا 62 صص1386،:ميزانفراملي،مدنيدادرسيآييناصولمحسني،حسنوغماميمجيددكتر:ك.رالملليبين ياكدخدايكالنتريياشهربانييابخشداريابخشدادگاهامينگواهيبهيارسميسندموجببهبايدوكالت«.66.2 مگرباشدمعتمدينمحليازنفرچنديايكياواستخدمتگذارجاآندرموكلكهرسميتاداراازيكيياومحل ياوقتذيقبهعلتهرگاه[...] نباشدشبههمحلموكلازآنصدوروبودهدادگاهنزدمعروفموكلامضايكهآن نزداوامضاومادهبرساندينادرمذكورمقاماتيااشخاصازيكيگواهيبهرانامهوكالتنتوانديگريمهمعلت وكالتذيلتواندميوكيلحقيباشدرفتنبينازموجبامضاتصديقبرايانتظارونباشدمعروفهممربوطمرجع .»استزدهانگشتكردهيامهرياامضاءاوحضوردرشخصااوموكلرانامهوكالتكهكندتاييدنامه
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 سـياق  نيـز  و گويـد   مـي  سـخن  حق تضييع از جلوگيري براي تالش و دادگستري وكيل

 هـر  در موكـل  انگشت اثر يا مهر امضاء، تاييد گفت بايد ، كنوني 34 دهما حكم عبارات
 وكيـل  قـانوني  توانـايي  و قدرت معناي به جا اين در تواند  مي واژه و است الزم صورت

 ايـن  از صـرفاً  گفـت  توان  مي رو، اين از. باشد  مي تاييد براي ديگران كنار در دادگستري
 مهـر  يـا  انگـشت  اثـر  يا امضا تاييد است قادر او كه كند  مي تخيير افاده وي براي جهت
 ذيـل  تبـصره  اسـاس  بـر  صورت هر در. نمايد واگذار گواه عنوان به ديگري به را موكل
 بـه  دادگـاه  كـه  نمايد انكار را خود انگشت اثر يا مهر امضاء، تواند  مي نيز موكل 34 ماده
  .نمود خواهد رسيدگي نيز موضوع اين

 كنـسولي  مـامورين  از يكـي  گـواهي  به بايد خارج در شده تنظيم عادي هاي  نامه وكالت
 مـأمور  فاقـد  ايـران   اسـالمي  جمهـوري  كـه  كشورهايي در. برسد ايران  اسالمي جمهوري

 توسـط  شـده  تنظـيم  نامـه  آيين موجب به كننده، گواهي مرجع باشد كنسولي يا سياسي
ـ  موجـب  بـه . بود خواهد خارجه امور وزارت همكاري با دادگستري، وزارت  آيـين  ناي

 حفاظـت  كـه  كـشورهايي  با رابطه در مدني، قانون 1259 و 969 مواد رعايت با و 1نامه
 ثـالثي  دولـت  كنـسولي  يا سياسي نمايندگي به ديگر دولت قلمرو در را خود اتباع منافع

 مـذكور  منـافع  حافظ هاي  نمايندگي از يكي گواهي به بايد نامه وكالت اند،  نموده واگذار
 يـا  سياسـي  نماينـدگي  ايـران  در نامـه  وكالـت  تنظـيم  محل دولت كه صورتي در. برسد

 هـر  كـه  درصورتي. برسد نمايندگي اين گواهي به بايد نامه وكالت باشد داشته كنسولي
 قلمـرو  در دولـت  دو هـر  يـا  نامـه  وكالت تنظيم محل دولت و ايران هاي دولت از يك

 قلمرو در خود كنسولي يا يسياس نمايندگي به را خود اتباع كنسولي امور انجام يكديگر
 نماينـدگي  دو ايـن  از يكـي  گـواهي  بـه  بايد نامه  وكالت باشند كرده واگذار ثالثي دولت
 خارجـه  امـور  وزارت طـرف  از قـبال  نامه وكالت است الزم فوق موارد غير در و برسد
 گـواهي  دارنـد  كنـسولي  يا سياسي نمايندگي آن قلمرو در دولت دو هر كه ثالثي دولت
  .برسد دولت آن قلمرو در ايران نمايندگي تصديق به پسس و شود

 داده دادرسـي  جلـسه  در است ممكن نامه وكالت34  ماده ذيل اساس بر همچنين
 موكـل  امـضاء  بـه  و شده قيد دادرسي جلسه صورت در مراتب صورتي چنين در شود،

ووكالتگواهيمرجعتعييننامهآيينرسد مينظربهرو،اينازاستسيدهنرتصويببهكنونتافوقنامهآيين. 1 .باشداالجرا الزم19/3/1352 مصوبنداردكنسوليياسياسينمايندهآندرايراندولتكهممالكيدردعاويدر
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 اثـر  يـا  امضاء بايد وي معاون يا زندان رييس باشد، زندان در موكل چه چنان و رسد  مي

  . نمايد تصديق را وي انگشت
  دعاوي در وكيل اختيارات حدود) ج
 راجع اختيارات كليه شامل ها دادگاه در وكالت مدني دادرسي آيين قانون 35 ماده بر بنا
 خالف آن در توكيل يا و باشد كرده استثناء موكل كه را چه آن مگر باشد  مي دادرسي به

   :گردد تصريح نامه وكالت در بايد امور از برخي لكن باشد شرع
  دادرسي؛ اعاده و خواهي فرجام تجديدنظر، راي، به اعتراض به راجع وكالت .1
 بـه  نـسبت  ترديـد  و انكار يا جعل ادعاي در وكالت .3 سازش؛ و مصالحه در وكالت. 2

 بـه  دعـوي  ارجـاع  در وكالـت  .5 جاعل؛ تعيين در وكالت .4 سند؛ استرداد و طرف سند
 .8 كارشـناس؛  و مـصدق  تعيين در وكالت .7 توكيل؛ در وكالت .6 داور؛ نتعيي و داوري
 در وكالـت . 10 دعـوي  يا دادخواست استرداد در وكالت .9 خسارت؛ دعواي در وكالت
 از دفاع و ثالث شخص ورود در وكالت .11 ثالث؛ دعواي از دفاع و ثالث شخص جلب

 در وكالـت  .13 آن؛ قبـال  در عدفـا  و متقابـل  دعواي در وكالت .12 ثالث؛ ورود دعواي
  .سوگند رد يا قبول در وكالت .14 اعسار؛ ادعاي

 نموده تاكيد قانونگذار شود ثابت وكيل سمت است الزم قاعده مطابق كه اين به توجه با
 شـهادت،  سـوگند،  همچنين، و شود  نمي محسوب تصريح فوق هاي شماره به اشاره كه

 دليـل  بـه  گـردد  مـي  دعـوا  در  مهمي آثار بروز وجبم كه اين لحاظ به ايالء و لعان اقرار،
 اعـالم  توكيـل  قابـل  غيـر  آن در كننده قصد دماغي و رواني شرايط بودن مؤثر و اهميت

 مـدني  قـانون  1330 مـاده  مطـابق  حال، اين با). ماده اين 2 و 1 هاي تبصره (است شده
 نيـز  مـوارد  يرسـا  در قاعـده  عنوان به رسد  مي نظر به كه است توكيل قابل قسم تقاضاي

 دادرسـي  آيـين  قانون 205 ماده بر بنا گفت بايد نيز وكيل اقرار درباره. باشد چنين وضع
 همـان  و شوند  مي محسوب دعوا قاطع كه است اموري به ناظر صرفاً پذيرش عدم مدني
 كـه  مواردي در نيز و است جزيي اقرار كه موردي در اند  گفته استادان از اي  عده كه طور
 آن اثـر  اگـر  حتـي  كند اقرار شخصĤ تواند  مي وكيل باشد  مي دفاع انجام الزمه وكيل اقرار

   .1گردد منتسب موكل به نمايندگي موجب به
 وجـوه  و بـه  محكـوم  اخـذ  و آن عمليات تعقيب و اجرايي برگ صدور درخواست حق

122. ش،204 صاول،جلد،1380 :ميزاناثبات،دليلواثباتكاتوزيان،ناصردكتر. 1
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  ).قانون اين 36 ماده (است نامه وكالت در تصريح نيازمند نيز موكل نام به ايداعي

  دعاوي در وكالت قرارداد ثارآ) د
 جزييـات  كـه  داشت خواهد موكل و وكيل دادگاه، به نسبت را آثاري دعاوي در وكالت

  قانون 94 ماده اساس بر . 1يافت حرفه اين اختصاصي قوانين در بايد را آن
 بـه  وكيـل  خـود  جـاي  بـه  كه دارند حق دعوي اصحاب از يك هر مدني دادرسي آيين

 بپـذيرد  اصيل جاي به را وكيل است مكلف دادگاه صورت اين در .نمايند معرفي دادگاه
 و نامـه  وكالت در مندرج اختيارات حدود در را مربوط اعمال و اقدامات انجام امكان و
 مواردي در و شود ابالغ وكيل به بايد نيز ها  اخطاريه كليه. آورد فراهم مقررات رعايت با

 ابـالغ  وي بـه  بايـد  صـادره  آراء كليه دارد ار باالتر هاي دادگاه در وكالت حق وكيل كه
  ).قانون اين 47 ماده تبصره (گردد
 از تعهـدات  ايـن . آورد  مـي  بـار  به وكيل براي نيز را تعهداتي وكالت قبول اين، بر عالوه

 بنـابر  ديگـر  طـرف  از و وكيـل  بـه  نـسبت  وكالت قرارداد  عمومي قواعد طبق طرف يك
 تعهـد  ايجـاد  وكيل براي است دادگستري يوكال مختص كه دعاوي در وكالت مقررات

 باشـد  داشـته  حـضور  دادگـاه  در دادرسي هنگام در مكلفند وكال مثال، عنوان به. كند  مي
 اگـر  همچنـين ). قـانون  ايـن  40 و 44 ماده (باشد داشته وجود موجهي عذر كه اين مگر

 زمال نباشـد  ممكـن  هـا  آن بـين  وجمـع  شود دعوت دادگاه چند يا دو در همزمان وكيل
 قـوانين  سـاير  يـا  و كيفـري  دادرسي آيين مقررات برابر او حضور كه دادگاهي در است

 حق داشتن صورت در يا و بفرستد اليحه ديگر هاي دادگاه به و شود حاضر است  الزامي
 وكيـل  اقـدامات  اگـر  ديگـر،  سـوي  از). 42 مـاده  (نمايد معرفي را ديگري وكيل توكيل

 جهـت  موقـع  بـه  را موكل است مكلف وكيل باشد، يقانون هايي  هزينه پرداخت مستلزم
 گفـت  بايـد  حـال  هـر  به و) 1315 وكالت قانون 44 ماده (نمايد مطلع ها  هزينه پرداخت

 خـود  اعمـال  قبـال  در كيفـري  يـا  مدني مسئول را وكيل است ممكن دادگستري وكالت
  .نمايد

 حـدود  در كـه  وكيـل  اقـدامات  كـه  اين جمله از. دارد آثاري نيز موكل به نسبت وكالت
 آن آثار كليه بنابراين باشد،  مي موكل خود اقدامات حكم در گيرد  مي انجام وي اختيارات

 قـراردادي  و قانوني هاي  هزينه است موظف موكل همچنين. شد خواهد مترتب موكل بر
:فرهنگيمجدوعلميمجمعوكالت،مقرراتكاملمجموعهمحله،يوسفيابراهيمقهرماني،اهللانصردكتر:ك.ر. 1 1385
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  .نمايد پرداخت وي به مقرر مهلت در وكيل اعالم با را
  

 1نفع داشتن: سوم مبحث

 در مـدني  دادرسـي  آيـين  قانون 2 ماده. باشد نفع داراي كند  مي مطرح كه ييدعوا در بايد مدعي
 بـه  تواند  نمي دادگاهي هيچ«: دارد  مي مقرر باره اين در 2خصوصي و شخصي ابتكار اصل جهت

 يـا  و مقـام  قـايم  يـا  و وكيـل  يـا  نفع ذي اشخاص يا شخص كه اين مگر كند رسيدگي دعوايي
 بـه  ابتـدا  بند اين در. »است نموده درخواست قانون برابر را عواد به رسيدگي آنان قانوني نماينده

  ).دوم بند (نمود خواهيم بيان را آن شرايط سپس و) اول بند (پرداخته نفع مفهوم بيان
  
  نفع مفهوم: اول بند
 84 مـاده  10 بند و 2 ماده در نظر مورد نفع . 3منفعت و فايده سود، از است عبارت لغت در نفع

 المللـي  بـين  مقتـضيات  از يكـي  كـه  معنوي و مادي نفع از است اعم مدني ادرسيد آيين قانون
 نفع . 4ندارد وجود نيز دعوا طرح امكان نباشد نفعي اگر كه معنا بدين شود  مي محسوب دادرسي

 اقالم از يا و افزوده خواهان دارايي مثبت اقالم بر حكم، صدور نتيجه در كه معناست بدين مادي
 لحـاظ  از حكـم  صدور كه اين از است عبارت نيز معنوي نفع و شود  مي كاسته وي دارايي منفي

 و نفع وجود. شود  مي خوانده يا خواهان وجدان آسايش و خاطر ارضاي موجب رواني و معنوي
 كـه  چـرا  گـردد،  جلوگيري واهي دعاوي اقامه از كه است دليل اين به دعوا اقامه براي آن شرط
  .گردد مي وقت و هزينه اتالف و شده عموم و دعوا اصحاب هب زيان ورود باعث دعاوي چنين

  
  نفع شرايط: دوم بند
  :شود مي بررسي ذيال كه باشد مستقيم و شخصي و قانوني و مشروع محقق، و موجود بايد نفع
 رو، ايـن  از باشـد،  موجـود  بايد گردد  مي اقامه دعوا آن استناد به كه نفعي: بودن محقق و موجود .1

ـين . بگيـرد  قـرار  مـدعي  بودن نفع ذي مبناي تواند  نمي آينده نفع يا و احتمالي نفع  اسـت  همچن
ـال  عنوان به. است موجل دين مطالبه آن خواسته كه دعوايي وضع  فـرد  بـه  منحـصر  فرزنـد  مث

1.L'intةrءt
2. Le principe d'initiative privإ

3020 ص،2 جلدهمان،دهخدا،اكبرعليعالمه. 3
4. Pas d'intérءt pas d'action.Gérard COUCHEZ, op.cit,p 123 ,n151. 
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 عليـه  عـدواني  تصرف دعواي باشد  مي پدرش بالقوه ورثه وي كه اين ادعاي با تواند  نمي پدري،

ـاه  بـه  را عـدواني  تـصرف  رفـع  دادخواست و نموده اقامه خود پدر ملك كنوني متصرف  دادگ
ـاره  داد قـرار  آينـده  هاي  ماه اقساط تواند  نمي نيز موجر ديگر موردي در يا و. كند تقديم  از را اج

 است نفع داراي بالقوه چه اگر و است نرسيده فرا او استحقاق زمان هنوز چه كند تقاضا مستأجر
  ).قانون اين 84 ماده 9 بند (تاس نشده محقق لحظه اين در ولي

ـابراين  كنـد،  حمايـت  آن از قانون كه باشد اي  گونه به بايد نفع: بودن قانوني و مشروع .2  دعـواي  بن
 نـسب  كـه  دليـل  اين به ندارد، قانوني اثر ثبوت فرض بر كه اين بر عالوه نامشروع نسب اثبات

 دعـوا  اقامـه  در مدعي بودن نفع ذي مبناي تواند  نمي نيست، ايران قوانين حمايت مورد نامشروع
  ). مدني قانون 654 ماده و قانون اين 84 ماده 8 بند (باشد

 حكـم  صدور فرض با كه معناست بدين نفع بودن مستقيم و شخصي: بودن مستقيم و شخصي .3
 طبيعـي  شـخص  مدعي كه مواردي در باشد؛ خواهان شخص متوجه مستقيماً نفع خوانده، عليه

ـاي  شـركت  (حقـوقي  اشـخاص  مـورد  در لكـن  است، بديهي و واضح كامال امر اين است  ه
 وجـود  ترديـد  شـرط  اين وجود لزوم در موارد برخي در ... ) و موسسات سنديكاها، بازرگاني،

ـامالً  نفعي زوجه ناحيه از شده اقامه طالق دعواي مثال، عنوان به . 1دارد  مـستقيم  و شخـصي  ك
. نيـست  محـسوس  مـستقيم  و شخصي نفع حقوقي اشخاص خصوص در ولي دارد وي براي

ـار  از مستقيماً كه گردد مطرح شخصي طرفيت به بايد دعوي االصول  علي« ـا  منتفـع  دعـوي  آث  ي
ـا،   شـركت  ثبـت  اداره و گردد  مي متضرر ـام  اسـت  موظـف  مقـررات  حـدود  در ه ـاه  احك  دادگ

ـابراين،  و نمايد ثبت را  عمومي مجامع تصميم درخصوص  ارهاد آن دادن قـرار  دعـوي  طـرف  بن
   .2»ندارد موردي قانوناً

اينترتيببهوشودفراخواندهووتدعدادرسيبهنيزدعواست،دروذينفعدادگاهنظربهومستقلحقوقيشخصيت دارايكـه نيـز مـذكور حقـوقي شـركت كـه دارداقتـضا  ... توليديخاصسهاميشركتمديرههيأتدرعضويت ومـديريت از)شـركت مـدير ( ... آقـاي خوانـده عزل«استاينخالصهطوربهخواهانهاخواستهكهاينبهنظر .1 حقوقيدادگاه1372/2/24 ـ271 شمارهدادنامه.گردد مياعالموصادردعويردقرارونداردرااستماعقابليتدعوي .تهرانيك
.كشورعاليديوان 13/10/1375 ـ2345 شمارهرأي. 2
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  دوم فصل
  دعوا طرح زمان

 بـه  و خـود  نفـع  به حق به اخبار (دعوا االصول،  علي نمود مطرح را دعوا بايد زماني چه
 است باقي و است نرفته بين از قانوني طرق از يكي به حق كه زماني تا را) ديگري ضرر

 مهلـت  بـه  محـدود  را دعـوا  امـه اق عللي بنابر مقنن مواردي در لكن كرد طرح تواند  مي
 نـشود،  مراجعـه  صـالح  مراجـع  بـه  مدت آن ظرف اگر كه طوري به است، نموده معيني
 را معينـي  هـاي  مهلـت  قانونگذار گاهي عالوه به) اول مبحث (شود  مي ساقط حق اصل
 مردود شده اقامه دعواي ها مدت اين انقضاء با كه گيرد،  مي نظر در آراء از شكايت براي
» زمـان  مـرور  «بـا » مهلـت  «آمـد  خواهـد  كـه  نحو بدان). دوم مبحث (شد واهدخ اعالم

 ايـرادي  صـرفاً  زمـان  مرور لكن شود  مي ساقط حق اصل مهلت انقضاء با. است متفاوت
 اسـتماع  عـدم  قرار آن پي در كه كند طرح را آن اول جلسه تا تواند  مي خواهان كه است
   .1)سوم مبحث (شود نمي ساقط حق اصل وجه هيچ به و گردد مي صادر دعوا

  
   خاص دعاوي طرح به مربوط هاي مهلت: اول مبحث

 هـاي   مهلـت  دعـاوي  از برخي اقامه براي داليلي به بنا قانونگذار شد، بيان كه طور همان
. شد خواهد رد گردد مطرح ها آن انقضاء از پس دعوي اگر كه است داده قرار را معيني
 تجـارت  قـانون  276 ماده مانند. است شده بيني  شپي تجارت قانون در دعاوي اين بيشتر

 در دعوا طرح286  ماده قبولي؛ اخذ براي برات ظهرنويس سوي از مقر مهلت به رعايت
 بـا  رابطـه  در قانون اين 287 و 286 مواد پرداخت؛ عدم اعتراض تاريخ از ماه يك ظرف
 مدني انونق 1160 ماده همچنين،. ظهرنويس عليه دعوي طرح جهت دارنده هاي مهلت

.نوشتهاينپنجمبخش:ك.ر.ايم گفتهسخننيزدادرسيايراداتانواعازبحثضمنبارهايندر. 1
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 طفـل  تولـد  تاريخ از ماه 2 مدت ظرف بايد اطالع از پس شوهر كه ولد نفي با رابطه در

 اسـت  نمـوده  اعـالم  اًمسامحت قانونگذار كرد تاكيد بايد ماده اين درباره. نمايد دعوا اقامه
 مهلـت  ماهـه،  دو مـدت  دانـيم   مـي  كه حالي در» بود نخواهد مسموع «مزبور دعواي كه

  . نيست زمان مرور و شود مي محسوب
  

  آراء از شكايت به مربوط هاي مهلت: دوم مبحث
 كـه  زمـان  هـر  كـه  شـد  نخواهد داده اجازه افراد به دادرسي آيين مقررات و اصول بنابر

 بـه  اعتـراض  بلكـه  نماينـد،  اعتراض و شكايت محاكم از صادره آراء به نسبت بخواهند
 هـاي  نظـام  تمـام  در امـروزه،  اصـل  ناي. است پذيرفتني خاصي هاي  زمان در صرفاً آراء

 اين كشورما دادرسي آيين تاريخ از مقطعي در اما است، شده پذيرفته دنيا متمدن حقوقي
 علـت . بود نشده بيني  پيش آراء از تجديدنظر براي مهلتي هيچ و گرديد  نمي رعايت اصل
 شـرعي  غير را تجديدنظرخواهي براي مهلت تعيين كه بود نگهبان شوراي نظر رويه اين

 نظـام  آراء از تجديـدنظر  بـراي  مهلـت  فقـدان  كـه  اين به توجه با لكن بود، كرده اعالم
 و گرديـده  قبلي نظام به بازگشت باعث نهايت در كرد متزلزل شدت به را كشور قضايي
 تجديـدنظرخواهي  امروزه، حال هر به. شد بيني  پيش آراء از تجديدنظر براي هايي  مهلت

 336 مـاده  موجـب  بـه . باشـد   مي مطرح آراء از شكايت طرق نمهمتري از يكي عنوان به
 اشـخاص  براي دعوي اصحاب تجديدنظر درخواست مهلت «مدني دادرسي آيين قانون
 يـا  ابـالغ  تـاريخ  از مـاه  دو كشور از خارج مقيم اشخاص براي و روز بيست ايران مقيم

 قبـل  فـرد  كه تاس مواردي به ناظر نيز 338 و 337 مواد. »است واخواهي مدت انقضاي
 قبل كه است مواردي شامل يا و شده فوت يا محجور ورشكسته، مزبور مدت انقضاء از
 هـاي   مهلت افراد حقوق حفظ دليل به قانونگذار و گردد زايل فرد سمت مدت انقضاء از

  . است نمود بيني پيش را خاصي
  

   ايران كنوني حقوق در آن جايگاه و زمان مرور :سوم مبحث
 جلـسه  اولـين  پايـان  تا تواند  مي دعوا خوانده كه ايرادي از است عبارت زمان مرور ايراد

 اسـتماع  عدم قرار دادگاه آن پي در كه نمايد طرح دعوا طرح زمان خصوص در دادرسي
 در زمـان  مرور بحث كه جا آن از فعلي، وضعيت در گفت، بايد. كند  مي صادر را دعوي
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53زمان طرح دعوا
 منـسوخ  خـصوص  ايـن  در نيـز  سابق انونق و مانده مسكوت مدني دادرسي آيين قانون
 هر. ندارد وجود ايران مدني دادرسي آيين در كلمه عام معناي در زمان مرور است، شده
 مطـابق . است شده پذيرفته استثنايي طور به مطلب اين كيفري دادرسي آيين در كه چند
 مجازات نوع از آن قانوني مجازات كه  جرايمي در «كيفري دادرسي آيين قانون 173 ماده

 مواعـد  انقـضاء  تـا  جـرم  وقـوع  تـاريخ  از و باشـد  تربيتي و يتأمين اقدامات يا بازدارنده
 انقـضاء  تـا  تعقيبـي  اقـدام  اولين تاريخ از يا و باشد نشده تعقيب تقاضاي ذيل مشروحه

) الـف : شـد  خواهـد  موقـوف  تعقيـب  باشد نشده منتهي حكم صدور به مذكوره مواعد
 ريـال  ميليـون  يك از بيش نقدي جزاي يا حبس سال سه از بيش مقرر مجازات حداكثر

 تـا  نقدي جزاي يا حبس سال سه از كمتر مجازات حداكثر) ب سال؛ ده مدت انقضاء با
 بـا  نقـدي  جـزاي  يـا  حبس از غير مجازات) ج سال؛ 5 مدت انقضاء با ريال ميليون يك

  . »سال سه مدت انقضاء
 اليزيلـه  القـديم  الحـق  «قاعده به ستنادا با نگهبان شوراي نظر بر بنا مدني امور در

 بـا . شـود   نمـي  پذيرفتـه  زمان مرور) برد  نمي بين از چيزي را ثابت و قديم حق(» الشيء
 بـه  آن سابقه حتي و است شده پرداخته قديمي فقهي كتب در زمان مرور به اين، وجود
 أو ادار تـرك  مـن  أن اعلـم  و «كـه  عبـارت  اين با رسد  مي المقنع كتاب در صدوق شيخ
 فال سنين، عشر ذلك في يخاصم لم و يطلب لم و يتكلم فلم غيره، يد في اًأرض أو عقارآ
 يـروي پ آن از نگهبـان  شـوراي  كه است نظري همان مشهور نظر حال، اين با . 1»له حق

   .  2است كرده
 شود مي استفاده زمان مرور عبارت از كه هنگامي تجارت قانون در كه است ديگراين نكته

 ايـن  انقـضاي  با بنابراين،. نيست توجه مورد اصطالحي زمان مرور و است مهلت همان مقصود
 تجـار  بـه  كـه  است امتيازي تجاري دعاوي طرح زيرا بود، خواهد طرح غيرقابل دعوي ها  مهلت

 شـرعي  منـع  هـيچ  امتيـاز  ايـن  سلب رو، اين از گردد تسهيل آنان تجاري روابط تا شود  مي داده
 بـه  مربوط امتيازات و تجاري سند با قبال كه را، خود طلب توانند  مي افراد ينا عالوه به و نداشته

  .نمايند مطرح مدني دعواي و عادي سند عنوان به اند، داده مي قرار مطالبه مورد آن
لجنه:ومصححمحقق،1415 ع،الهادياالمامموسسه:قمالمقنع،،)الصدوقالشيخ(القميبابويهبنعليبنمحمد. 1 398. ص،)ع(الهادياالماممدرسهفيالتحقيق
رانظـر مبناياينروايتيعهالشوسايلصاحبوكردهمخالفتقولاينباحقبقااصلاستنادبهمختلفدرعالمه. 2 ازكانـه استآننيامدهدنبالبهسال 10 تاكهكسيعرفاواستشدهمتروكهآبادزمينكهاستكردهمورديبرحمل 2. شمارهپيشين،پاورقي.استدانستهواجبراتقيهواحتياطايشانحالاينبا.استكردهنظرصرفآن
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  3 فصل
  دادخواست تقديم: دعوا طرح شيوه

 طـور  همـان . است دعوا اقامه ترتيب و چگونگي پردازيم  مي بدان مبحث اين در چه آن
 و شناسـايي  منظـور  بـه  صالح مرجع از استمداد از است عبارت دعوا اقامه شد گفته كه

 يـا  ذينفـع  اشـخاص  يـا  شـخص  دادگـاه  در دعـوا  طـرح  براي كه شد گفته. حق اجراي
 2 ماده (باشند خواسته قانون برابر را امر به رسيدگي بايد ها،  آن مقامان قايم يا نمايندگان

 رعايـت  مـستلزم  دعوا طرح كه كرد تاكيد بايد ترتيب، بدين. )مدني دادرسي آيين قانون
 مفهـوم  ابتـدا  جـا  ايـن  در. شـود   مي آغاز دادخواست تقديم با كه است معيني تشريفات

  .شود مي بررسي) دوم مبحث (دادخواست شرايط سپس و) اول مبحث (دادخواست
  

   دادخواست مفهوم: اول مبحث
 مـشابه  مفـاهيم  بـا  آن تمايز به سپس و) اول بند( تعريف را دادخواست ابتدا بند اين در
  .پردازيم مي) دوم بند(
  

  دادخواست تعريف: اول بند
 آيـين  قانون 48 ماده(» باشد  مي دادخواست تقديم مستلزم دادگاه در رسيدگي به شروع«

). قـانون  ايـن  503 مـاده  (باشـد  شـفاهي  يـا  كتبـي  تواند  مي دادخواست). مدني دادرسي
 در و دارد امكـان  قـانون  در شده تصريح و خاص موارد در شفاهي دادخواست پذيرش

 برگ روي بر بايد دادخواست آن براساس كه است حاكم 51 ماده عام حكم موارد ساير
 دادخواسـت  اسـتثنايي  مـوارد  تعريـف  كـه  اين براي. شود نوشته مخصوص چاپي هاي

 دادخواست «كه نمود تعريف گونه اين را دادخواست توان  مي برگيرد، در نيز را شفاهي
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 واقع در. »آيد عمل به شفاهي يا كتبي تواند  مي كه است قضايي مراجع از حق مطالبه

  . باشد مي قضايي مراجع از خواهي تظلم و حق مطالبه نوعي دادخواست
 آن در را خـود  درخواسـت  و مطالبـه  حـق،  مـدعي  كـه  مخـصوصي  چـاپي  برگه

 نيز قرارداد مورد در تشابهي چنين. شود  يم ناميده دادخواست اصطالح در نيز نويسد  مي
 سـندي  بـه  هم و گويند  مي قرارداد متعاملين لفظي قبول و ايجاب به هم زيرا دارد وجود

 وقتـي  دادرسـي  اصحاب بين در اين به توجه با. است شده نوشته آن در قرارداد متن كه
 چه چنان و ود،ش  مي متبادر ذهن به معنا همين بيشتر شود،  مي گفته سخن دادخواست از

ـ  دادخواسـت « بگوييم بايد كنيم ارائه معنا اين در دادخواست از تعريفي بخواهيم  يناول
  .»شود مي تسليم كننده رسيدگي مراجع به دعوي يك طرح منظور به كه است برگي

  
  مشاب مفاهيم از دادخواست تمييز: دوم بند

 آن تمييز به كه دارد جودو مدني دادرسي آيين قانون در دادخواست مشابه مفاهيم برخي
   :پردازيم مي ها

  : شكواييه از دادخواست تمييز )الف
 بـه  و قضايي مراجع از استمداد و خواهي تظلم منظور به دو هر شكواييه، و دادخواست

 مورد حقوقي امور در دادخواست ليكن شوند،  مي تقديم مراجع اين به برگ اولين عنوان
 چـاپي  هـاي   بـرگ  در را آن تـوان   مـي  شـد  گفتـه  كـه  رطو همان و گيرد  مي قرار استفاده

 فـرم  و شـود،   مـي  دادگـاه  تقـديم  كيفـري  دعـاوي  در شـكواييه  امـا  نوشـت  مخصوص
  .است نشده گرفته نظر در آن براي مخصوصي

  : درخواست از دادخواست تمييز )ب
 اهميـت  از نيـز  هـا  آن تمييـز  و دارد بيـشتري  ارتبـاط  دادخواسـت  با درخواست مفهوم

 خـاص  تـشريفات  كه ندارد  لزومي درخواست مورد در كه چرا است، برخوردار فراواني
 امـور  در هـم ) تقاضـا  مطالبه، خواهش، معناي به (درخواست. گردد رعايت دادخواست

 مـصاديق  مـدني  امـور  در درخواسـت  چنـد  هر مدني، امور در هم و دارد وجود كيفري
 دو ميـان  بايد درخواست و ادخواستد ميان تمييز براي. دارد تري  فراوان كاربرد و بيشتر

 در دعـوي  طـرح  از پـس  بايـد  تقاضـا  و مطالبه كه اين اول شد؛ تفكيك به قايل حالت،
 بـه  تقاضـا  و مطالبـه  ايـن  كـه  جـايي  در دوم و گيرد صورت رسيدگي اثناء در و دادگاه
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  ). باشد درخواست صورت به دادگاه از اوليه مطالبه (پذيرد انجام دعوا اقامه منظور

 انجـام  بـه  احتيـاجي  درخواسـت  اين ،)دعوي طرح از پس مطالبه (اول حالت رد
 را غيـره  و مخـصوص  چـاپي  اوراق در نوشـتن  قبيل از دادخواست به مربوط تشريفات

 حـين  در كـه  جديد دعاوي باشد؛ نشده مطرح جديدي دعواي كه اين به مشروط ندارد،
 ورود ثالـث،  شـخص  جلـب  ل،متقاب اضافي، دعاوي از عبارتند شوند  مي مطرح دادرسي
   هر طرح مذكور، چهارگانه دعاوي استثناي به بنابراين، . 1ثالث شخص

 واقـع  در و بـوده  ميسر عادي اليحه موجب به دعوي، به رسيدگي اثناء در تقاضايي نوع
. نيـست  دادخواسـت  تقديم به نيازي نتيجه در و شود  مي مطرح درخواست يك قالب در
 مـاده   (تـأمين  تبديل درخواست پرونده، اوراق از كپي گرفتن درخواست مثال، عنوان به

) 209 مـاده  (اسـت  مقابـل  طرف دست در كه ادعايي مورد سند ابراز درخواست ،)124
 و شـده  انجـام  شفاهي يا كتبي تواند  مي) 284 ماده (متقاضي سوي از سوگند درخواست

  .ندارند دادخواست به مربوط تشريفات رعايت به لزومي
 گيـرد   نمـي  صورت دادرسي حين در درخواست كه است جايي در دوم حالت اما

 دادرسـي  بـدو  در معمـول  شكل چه گر. است تقاضا طرح براي و دادرسي بدو در بلكه
 از اوليـه  مطالبـه  گـاهي  حـال  ايـن  بـا  ولي است، دادخواست تقديم طريق از دعوا طرح

 در توانـد   مـي  را هـا  درخواسـت  نـوع  ايـن . گيرد  مي صورت عادي درخواست با دادگاه
 ماننـد . گردد  نمي رعايت نيز ها آن مورد در دادرسي تشريفات و نوشت عادي هاي  برگه
 امـا ). 108 مـاده  (خواسته تأمين درخواست همچنين و موقت دستور به راجع ،313 ماده
 تقـديم  دادگـاه  بـه  و نوشـته  دادخواسـت  هـاي   برگـه  در ها  درخواست نوع اين عمل در
 شـعب  داراي كـه  هـايي   حـوزه  در هايي درخواست چنين به دگيرسي كه چرا گردد،  مي

 ايـن  و بـوده  كننـده  ارجاع مقام توسط شعب از يكي به آن ارجاع مستلزم هستند، متعدد
  . باشد مي» ها دادخواست ثبت دفتر «در» درخواست «ثبت به محتاج نيز امر
  

  دادخواست شرايط: دوم مبحث
 اسـت  شـرايطي  داراي شد خواهد شروع دگاهدا در رسيدگي آن تقديم با كه دادخواست

  . ندارد وجود دعوا به رسيدگي شروع امكان و بوده ناقص دادخواست ها آن فقدان با كه
.اثرنهميپنجمبخش:ك.ربارهايندر. 1
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 عـدم  اجراي ضمانت سپس) اول بند (كرده بررسي را شرايط اين ابتدا بند اين در

 و دادگـاه  وظـايف  درخـصوص  نهايـت  در و) دوم بنـد  (نماييم  مي بيان را ها آن رعايت
  ).سوم بند (كنيم مي بحث دادخواست با رابطه در دادگاه دفتر مدير

  
  دادخواست شرايط بيان: اول بند

 دادخواسـت  شـرايط  بـه  مدني دادرسي آيين قانون سوم باب از اول فصل از دوم مبحث
 بايد دادخواست«: دارد  مي مقرر مدني دادرسي آيين قانون 51 ماده. است يافته اختصاص

 زيـر  نكـات  حـاوي  و شـده  نوشته مخصوص چاپي هاي برگ روي در ،فارسي زبان به
 خواهـان؛  شـغل  االمكـان   حتـي  و اقامتگـاه  سن، پدر، نام و خانوادگي نام و نام .1: باشد

 بايـد  نيـز  وكيـل  مشخصات شود تقديم وكيل توسط دادخواست كه صورتي در: تبصره
 آن بهـاي  و خواسته تعيين .3 خوانده؛ شغل و اقامتگاه خانوادگي، نام نام، .2 گردد؛ درج
 بـه  كـه  جهاتي و تعهدات .4 نباشد؛ مالي خواسته يا و نبوده ممكن بها تعيين كه آن مگر

 روشـن  و واضح مقصود كه طوري به داند  مي مطالبه مستحق را خود خواهان آن موجب
 كـه  وسـايلي  و ادلـه  ذكـر  .6 دارد؛ درخواسـت  دادگـاه  از خواهـان  كـه  چه آن .5 باشد؛

 ادله غيره، و مطلعين اطالع و نوشتجات و اسناد از دارد، خود ادعاي اثبات براي خواهان
 بايـد  خواهـان  باشـد  گـواه  گواهي و دليل اگر و شود  مي نوشته واضح و ترتيب به مثبته

 دهنده دادخواست امضاء ـ7 كند؛ معين صحيح طور به را آنان اقامت محل و مشخصات و  اسامي
 شهر قبيل از خصوصيات تمام با بايد اقامتگاه. 1تبصره او؛ انگشت رامضاءاث از عجز صورت در و
. 2 تبـصره . باشـد  ممكـن  سهولت به ابالغ كه شود نوشته نحوي به خيابان و دهستان و روستا و

 حقوقي شخص اقامتگاه و نام دادخواست در باشد، حقوقي شخص خوانده يا خواهان چه چنان
 خواهان قانوني نماينده يا وكيل يا قيم يا ولي توسط ستدادخوا اگر همچنين. »شد خواهد نوشته
 پيوسـت  بـه  بايـد . اسـت  دهنـده  دادخواسـت  سـمت  مثبـت  كـه  سندي رونوشت شود تقديم

 آن پيوسـت  برگهاي كليه و دادخواست ديگر، سوي از). 59 ماده (شود دادگاه تسليم دادخواست
 تقديم دادگاه به نسخه يك عالوه هب ها آن تعداد به خوانده تعدد صورت در و نسخه دو در بايد
   ).57 ماده (گردد دادخواست ضميمه بايد خواهان اسناد تصوير يا رونوشت و) 40 ماده (شود
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   دادخواست تشريفات رعايت عدم اجراي ضمانت: دوم بند

 مـدني  دادرسي آيين قانون 63 تا 51 مواد به توجه با دادخواست شرايط اجراي ضمانت
 كـه  شـرايطي  اجـرا،  ضـمانت  بـدون  شـرايط  از عبارتنـد  كه شود  مي تقسيم دسته سه به

 هـا  آن اجـراي  ضـمانت  كه شرايطي و است دادخواست فوري رد ها  آن اجراي ضمانت
  :پردازيم مي ها آن به ذيال ما و باشد مي دادخواست توقيف

  :اجرا ضمانت بدون شرايط )الف
   باشد؛ مي قانوني اجراي ضمانت فاقد دادخواست شرايط از برخي

   :فارسي زبان به تنظيم. 1

 كـه  كنـد   مـي  بيـان  و داند  مي فارسي زبان را ايران  رسمي زبان اساسي، قانون 15 اصل
 دادرسي آيين قانون 51 ماده صدر و باشد زبان اين به بايد نيز  رسمي متون و مكاتبات

 براي مقنن چند هر» باشد فارسي زبان به بايد دادخواست «كه دارد  مي مقرر نيز مدني
 چنـين  كـه  رسـد   مـي  نظـر  بـه  امـا  اسـت،  نداده قرار خاصي اجراي ضمانت امر اين

 بـه . باشـد   مـي  امـر  همين نويد نيز ها  دادگاه قضايي رويه و باشد  مي اثر  بي دادخواستي
 دارد  مـي  مقرر 11/9/1327 تاريخ در كشور عالي ديوان هشتم شعبه حكم مثال عنوان

 شـود  نوشـته  فارسي زبان به بايد دادخواست يمدن دادرسي آيين قانون برحسب«: كه
 زبـان  يا خارجي زبان به كه دادخواستي بنابراين. است معمول فارسي زبان مقصود و

 چنـين  كـه  كـسي   فرجـامي  دعـواي  بـه  رسـيدگي  و نيست رسيدگي قابل باشد محلي
 نيـز  و 1،»معمـولي  فارسي زبان به دادخواست تقديم به است موكول داده دادخواستي

 بـودن  فارسـي  1326/11/1324ـ1856شماره حكم در كشور عالي ديوان هشتم شعبه
 هـا   دادگاه رسيدگي مسلم عادت و عرف و موضوعه قوانين مفاد موافق را دادخواست

 صـورت  محـضرها،  اليـزال  و مـسلم  عـادت  و عرف كه نموده بيان و است برشمرده
 كشور ساكنين همه ايبر كه متداول فارسي زبان به دولتي فرامين و احكام ها،  مجلس

 محلـي  زبـان  داراي خـود  دولتـي  متصديان كه اين ولو شده  مي نوشته باشد فهم قابل
 قبـول  شـعبه  ايـن  حـال  هـر  در و انـد   نمـوده   مـي  مكالمـه  زبـان  آن به و بوده خاص

 اصـول  بـا  مخالف محلي زبان به مجلس صورت نوشتن و محلي زبان به دادخواست

213ـ212 صهمان،متين،احمدازنقلبه. 1
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  .1است نموده نقص نيز را صادره حكم و دانسته دادرسي مسلم

  :مخصوص چاپي برگه روي بر تنظيم. 2
 نوشته مخصوص چاپي هاي  برگه روي بايد دادخواست كه داشته مقرر صرفاً 51 ماده
 بـه  قـضايي  رويـه  چند هر. است ننموده تعيين آن براي اجرايي ضمانت هيچ اما شود

 و دهـد   نمـي  اثر ترتيب باشد نشده نوشته مخصوص چاپي برگه روي كه دادخواستي
 اوراق در كــه) دادخواســت (حــالي عــرض انــداختن جريــان بــه و پــذيرفتن
    غايت شايد هم آن علت و  2داند مي تخلف را است شده تنظيم غيررسمي

  .  باشد ها پرونده به بخشيدن نظم و سازي يكسان
   :دادخواست امضاء .3

 ايـن  لكـن  دانـد،   مـي  ستدادخوا شرايط از را انگشت اثر يا امضاء 51 ماده هفتم بند
 وجـود  رابطه اين در نظر دو حقوقدانان ميان در. باشد  مي اجرا ضمانت فاقد نيز مورد
 صحيح آن بر دادخواست عنوان اطالق ندارد، امضاء كه دادخواستي كه اين اول: دارد
  3باشد صحت شرايط ساير داراي اگر حتي باشد نمي

 در آن ثبـت  و اسـت  رسـيدگي  قابل غير و اثر فاقد دادخواستي چنين ديدگاه بنابراين
 اين قبول. شود  مي محسوب اداري تخلف و ممتنع قانوناً ها دادخواست ثبت كل دفتر
 دهنـده  دادخواست اوقات برخي در كه اين جمله از نمايد،  مي ايجاد را مشكالتي نظر

 رايـي  در كـشور  عـالي  ديوان حال هر به. نمايد امضاء را آن ذيل كه كند  مي فراموش
  4كنـد   نمـي  اعتبـار   بي را دادخواست دادخواست، در امضاء عدم كه است نموده اعالم

 نظـر  ايـن  بـر  حقوقـدانان  از ديگـر  اي  عـده  مبنا اين بر. رسد  مي صائب نيز نظر به كه
  . است اجرا ضمانت فاقد دادخواست در امضاء عدم كه اند رفته

 كـه  اي  دهنـده  دادخواسـت  اگـر  كه است اين گردد  مي مطرح رابطه اين در كه سوالي
 رفـع  اخطـار  آن از پـس  و گردد ثبت دادخواستش است، امضاء فاقد وي دادخواست

 خـصوص  اين در دادگاه تكليف ورزد، استنكاف نقص رفع از او و شود صادر نقص
  چيست؟
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 كـه  اسـت  الزم منظـور  بدين دادخواست امضاء كه جا آن از كه گفت بايد جواب در

 نمايـد  دعـوي  اقامـه  آن تقديم با خواهد  مي مدعي كه شود ثابت مسجال دادگاه براي
 از. باشد  مي وي امضاء منزله به خواهان توسط دادخواست ارائه و ندارد وجود ايرادي

 در بايـد  و كند  نمي اعتبار  بي را آن دادخواست، امضاء عدم دوم، نظر براساس رو، اين
 ثبـت  از پـس  قـانون  ايـن  54 ماده بنابر حال، اين با. گردد ثبت دادخواست ثبت دفتر

 10 اخطـار  اين مهلت. شد خواهد ارسال خواهان براي نقص رفع اخطار دادخواست
 در دهنده دادخواست اگر و بود خواهد ماه 2 خارجيان براي و داخلي اتباع براي روز
 صـادر  دفتـر  مدير توسط دادخواست رد قرار ننمايد، نقص رفع به اقدام ها  مهلت اين

  . شد خواهد
 چنـد  هـر . دارد قضايي موازين و اصول با بيشتري انطباق دوم نظر كه رسد  مي نظر به
 اعـالم  11/2/1328 مـورخ  327 شـماره  حكـم  در كـشور  عالي ديوان هشتم شعبه كه
  . ندارد قانوني مستند نقص رفع عدم استناد به دادخواست رد قرار صدور كه دارد مي

  :خواهان پدر نام و شغل. 4
 در نقـص  موجـب  هـا  آن درج عـدم  و باشـند   مي اجرا ضمانت فاقد نيز مورد دو اين

  .باشد نمي دادخواست
  :خواهان اقامتگاه و نام دادخواست؛ فوري رد )ب
 محـل  يـا  خواهان دادخواست، در گاه هر«: مدني دادرسي آيين قانون 56 ماده موجب به

 كـه  اريقـر  موجـب  به دادخواست رسيد تاريخ از روز دو ظرف نباشد معلوم او اقامت
 رد دادخواسـت  كنـد،   مـي  صـادر  او جانـشين  مـشاراليه  غيبـت  در و دادگـاه،  دفتر مدير

 خواهـان  بـه  اخطـار  و اطـالع  بـدون  دفتـر  مـدير  مـاده  ايـن  در كـه  جا آن از. »شود  مي
 نظريـه  اساس بر. گويند  مي فوري دادخواست رد آن به كند  مي رد فورآ را او دادخواست

 اين با ارتباط در رد قرار صدور «قضاييه قوه حقوقي رهادا 3/7/79 مورخ 5920/7 شماره
 مـشخص  زيـرا  گـردد   نمـي  ابالغ قرار اين. نماند بالتكليف پرونده كه آنست براي ماده،

 خواهـان  گـاه  هر است بديهي. گيرد صورت ابالغ بايد كجا در و كسي چه به كه نيست
 ذكـر  دادخواسـت  در را اقـامتش  محل يا خود مشخصات و كرده مراجعه دادگاه دفتر به

 آثـار  كـه  گفـت  تـوان   مـي  نظريـه  ايـن  به توجه با. »شد خواهد گذاشته جريان به نمايد
 دفتـر  در دادخواسـت  ثبت تاريخ از مشخصات تكميل و خواهان مراجعه با دادخواست
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  . بود خواهد جاري شروط ساير رعايت شرط به ها، دادخواست ثبت

  :دادخواست رد نقص، رفع معد صورت در و امهال و دادخواست توقيف)ج
 ولـي  شود،  مي پذيرفته دادخواست دادخواست، شرايط از برخي رعايت عدم صورت در

 مهلـت  در آن نقـص  رفـع  كه است الزم بيافتد جريان به دادخواستي چنين كه اين براي
 دادخواسـت  ثبت تاريخ از روز دو ظرف دادگاه دفتر مدير رو، اين از. آيد عمل به مقرر

 مـدت  به ابالغ تاريخ از و داده اطالع خواهان به مفصل و كتبي صورت به را آن نقايص
 قـراري  موجـب  به دادخواست اوالّ بنمايد نقايص رفع به اقدام تواند  مي خواهان روز ده
 بـه  نيـز  قـرار  ايـن . گـردد   مي رد كند  مي صادر وي جانشين او غيبت در و دفتر مدير كه

 دادگـاه  همـان  بـه  ابالغ تاريخ از روز ده ظرف واندت  مي نامبرده و شود  مي ابالغ خواهان
  ).قانون اين 54 ماده (است قطعي خصوص اين در دادگاه رأي. نمايد اعتراض

  :است زير قرار از دادخواست توقيف موارد قانون اين 53 ماده بنابر
   :خوانده مشخصات و نام. 1

 و اقامتگـاه  خـانوادگي،  نـام  و نام بايد دادخواست در كه دارد  مي مقرر 51 ماده 2 بند
. اسـت  دادخواسـت  توقيـف  موجـب  موارد اين رعايت عدم گردد، ذكر خوانده شغل
 مـورد  در و باشـد   مي مؤثر وي اقامتگاه تشخيص در اوقات، برخي خوانده شغل ذكر
 همچنـين ). 51 مـاده  1 تبصره (گردد ذكر آن كامل خصوصيات بايد نيز اقامتگاه خود
 2 تبـصره  (شـد  خواهـد  درج شـخص  اين اقامتگاه دباش حقوقي شخص خوانده اگر
 تـا  1002 مـواد  (مـدني  قـانون  كلـي  قواعد براساس خوانده اقامتگاه تعيين). 51 ماده

 خوانـده  اگـر  همچنـين، . شـود   مـي  انجام) 591 و 590 مواد (تجارت قانون و) 1010
. نمـود  درج دادخواسـت  در را تصفيه مدير اقامتگاه بايد باشد ورشكسته تاجر دعوي

 اهليـت  چون مواردي كه چرا دارد، فراواني اهميت خوانده شدن مشخص هرحال، به
 آن از متـاثر  حكـم  اجـراي  نيـز  و طـرفين  ادلـه  بـه  رسـيدگي  او، به دعوا توجه وي،
 عنـوان  بـه  توانـد   نمـي  خريدار بفروشد را صغيري ملك قيم اگر مثال براي. باشند  مي

 بـوده  قـيم  واقعـي  فروشنده چه،. نمايد ادعو اقامه مزبور صغير عليه مبيع تسليم عدم
 تـسليم  بـه  او بـودن  مكلـف  بـا  مالزمه صغير درباره قيم عمل نفوذ و صغير نه است،
 دعـوا  طـرف  را شخصي خريدار اگر همچنين . 1ندارد نيست او تصرف در كه ملكي
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 كـه  كنـد  اظهـار  او، از وجه گرفتن به اقرار و دعوا طرفيت قبول با مشاراليه دهد قرار
 قـرار  صـدور  اسـت،  داده فروشنده به خواهان موافقت حسب بر جنس بيعانه بابت را هوج

 ملـك  مالـك  اًرسم خوانده اگر يا و . 1باشد  مي مورد  بي خوانده به نسبت دعوي توجه عدم
  .2نمود مطرح را رسمي سند تنظيم به التزام دعواي وي عليه توان نمي نباشد غيرمنقول

 صـورتي  در ،73 مـاده  براساس لكن است  الزامي خواستداد در اقامتگاه درج چند هر
 اقامـه  از پـس  خوانده كه حالتي در يا نمايد معين را خوانده نشاني نتواند خواهان كه

 يك دادخواست مفاد دادگاه دستور و خواهان تقاضاي با باشد داده مكان تغيير دعوي
 تـا  شـد  خواهـد  آگهي خواهان هزينه به كثيراالنتشار هاي  روزنامه از يكي در و نوبت
  . گردد مرتفع نقص اين و گرفته صورت ابالغ

   :آن بهاي و خواسته تعيين. 2

 شـود  تعيين دادخواست در بايد آن بهاي و خواسته دارد  مي مقرر 51 ماده از سوم بند
 كـه  تقاضايي موضوع. نباشد مالي خواسته يا و نبوده ممكن خواسته تعيين كه  آن مگر

 حقـوقي  روابـط  تنـوع  دليل به دعاوي در خواسته دارد، نام استهخو شود  مي دادگاه از
  . باشد منجز بايد دعوا خواسته حال هر به ولي است فراوان و متنوع بسيار افراد، ميان

 رفع دعوي خواسته اگر نمونه براي است؛ اهميت پر بسيار دادرسي در خواسته تعيين
 و بـود  خواهـد  غيرمـالي  و نوبـت  از خارج دعوي به رسيدگي باشد عدواني تصرف
 يـد   خلـع  دعـواي  مـورد  همين در اگر ولي پردازد  نمي مالكيت اصل بررسي به دادگاه
 اصـل  دادگـاه  همچنـين  و نبـوده  فوري نيز رسيدگي و است مالي دعوي شود، مطرح

  . نمود خواهد بررسي نيز را مالكيت
 به الزام يا و عمل ترك به الزام يا است عملي انجام به الزام يا معمول طور به خواسته

 حقـوقي  موقعيـت  يـك  شناسـايي  خواسـته  موارد برخي در اين، وجود با. مال انتقال
 همـين  بـه . قرارداد يك فسخ اعالم يا و نامه  وصيت يك تنفيذ درخواست مانند است
 تعيـين  واقـع،  در. دانند  مي» اعالمي «را دادگاه حكم مواردي چنين در كه است اعتبار

 حكم صدور كه نمايد  مي مشخص دادگاه براي را چهارچوبي مدعي طرف از خواسته
 فقـط  دعـوي  خواسـته  اگـر  همچنـين، . 3بـود  نخواهد جايز چهارچوب اين از خارج

.كشورعاليديوان 4 شعبه1327/12/14تاريخبه 224 شمارهحكم. 1
1373/6/12تاريخ،3445 شمارهدادنامهمضمون. 2
ديوانعاليسومشعبه 21 شمارهحكم.»بودنخواهدجايزاًقانونواصوالهخواستميزانبرزايدبهكردنحكم«.3
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 در و باشـد  خـسارت  مطالبـه  و خوانـده  حقـي   بي بر حكم صدور و ثبت به اعتراض

 يـد  رفـع  بـر  حكم صدور حال اين با نشود اضافه چيزي برخواسته هم قانوني موعد
  . 1است قانون خالفبر
 در نمايـد،  تعيين دادخواست در مربوطه ستون در را خواسته بايد خواهان حال هر به

 شود  مي صادر دادگاه دفتر طرف از كه نقص رفع قرار با دادخواست صورت اين غير
 مـشخص  رسـيدگي  از پـس  خواسـته  تعيـين  مـواردي  در ولـي،  شد، خواهد توقيف

 خواسـته  كـه  مـواردي  در مـدني،  دادرسـي  آيين ونقان 515 ماده موجب به. گردد  مي
 و آن انجـام  عـدم  يا و تعهد انجام ياتأخير و دادرسي از ناشي خسارات جبران مطالبه

 ميـزان  باشـد  آن تسليم در تأخير يا خواسته تسليم عدم خاطر به المثل  اجرت يامطالبه
 بـه  يـا  و دعـوي  اصـل  بـه  راجع حكم ضمن و شده معين رسيدگي از پس خسارت
 ايـن  در بنـابراين،  شـود،   مـي  محكوم آن تأديه به عليه محكوم جداگانه، حكم موجب
 شـرح  «قـسمت  در توانـد   مي دادخواست تقديم از بعد خواسته تعيين استثنايي، موارد

 تقاضـا  دادگاه از اليحه موجب به و دادگاه هاي  جلسه صورت حتي يا و» دادخواست
  . شوند نمي دادخواست توقيف موجب امور اين و شود

 تعيـين  نيز آن بهاي بايد باشد  2مالي خواسته كه صورتي در خواسته، تعيين بر عالوه
  .3نباشد ممكن بها تعيين خواسته، بودن مالي وجود با كه آن مگر شود تقويم و

 امكـان  و دادرسي هزينه از عبارتند كه داشت خواهد مهم اثر دو خواسته بهاي تعيين
. شد داده توضيح اًمشروح غيرمالي، و مالي به دعوي متقسي در كه خواهي تجديدنظر

 و دادرسـي  هزينـه  نظـر  از خواسته بهاي «مدني دادرسي آيين قانون 61 ماده براساس
329. همان،متين،احمد:ازنقلبه .1316/1/31 كشور

درصورتي«ياو .334 صپيشين،:ازنقلبه،19/9/1325 تاريخدركشورعاليديوانششمشعبه 115 شمارهحكم. 1 بهحكمنكندصدورراآنقيمتمطالبهدعويازموقعهيچدروباشدداشتهراجنسيمطالبهدرخواستخواهانكه دادگاه«همچنين،.عاليكشورديوانششمشعبه27/4/12 ـ 556 شمارهحكم،»استقانونمخالفقيمتپرداخت حكم،»دنمايتعيينبودهخواستهخواهانكهچهآنبرزيادهراالمثلاجرتمقداركارشناسينظراستنادبهتواند نمي   27/1/1326كشورعاليديوانششمشعبه 349 شماره
كهمقصودباشدچيزيشود نميمحسوبمالاگرياوشودمحسوبمالعرفدركهاستآنماليخواسته«.2 ازبالذاتنهمقصودوباشدمالنهكهاستآنغيرماليخواستهوباشدمالبهوصولتوفعخواهاننظرازوبالذات 92 صفحه،6 شمارهاول،سالدادگستري،نامههفته.»باشدمالبهوصولتوقعهانخواطرف
مياشعار1373 مصوبمعينموارددرآنمصارفودولتدرآمدهايازبرخيوصولنحوهقانون 3 ماده 14 بند. 3 بعددادرسيهاي يرهزينهساوشود ميابطالوالصاقتمبرريالهزاردومبلغنباشدممكنخواستهتعييناگركهدارد حكمصدورازقبلخواستهراقيمتاستمكلفدادگاهوشدخواهددريافتحكمصدوروخواستهتعييناز .نمايدمشخص
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 مگـر  اسـت،  شـده  قيد دادخواست در كه است مبلغي همان تجديدنظرخواهي امكان

  .»باشد كرده معين ديگري ترتيب قانون كه اين
 كه« دارد  مي مقرر 23/3/1379 تاريخ در دادگستري وقيحق اداره 8925 شماره نظريه
 خواهان كه است مبلغي همان منقول اموال به راجع دعاوي در خواسته بهاي اوالً
 و ايـراد  آن بـه  دادرسـي  جلـسه  اولـين  تـا  خوانده و كرده معين دادخواست در

ـ  ولو گردد مطالبه بايد اساس همين بر دادرسي هزينه، و است نكرده اعتراض  ناي
 در چه چنان ثانياً باشد، متفاوت قرارداد در مندرج مبلغ با خواسته بهاي ميزان كه

 در مـؤثر  اختالف و شود اختالف دعوي اصحاب ميان مزبور خواسته بهاي مورد
 نظـر  جلـب  بـا  رسـيدگي  بـه  شروع از قبل دادگاه باشد رسيدگي بعدي مراحل

  . 1»كرد خواهد تعيين را خواسته بهاي كارشناس
 خواسـته  اگـر  ،7/10/80 مـورخ  8365 شماره به اداره همين نظريه براساس ينهمچن

 ماده 12 بند حسب بايست  مي غيرمنقول، اعيان از يد خلع قبيل از باشد غيرمنقول مال
 لحـاظ  از 1373 مـصوب  دولـت   عمومي درآمدهاي از برخي وصول نحوه قانون از 2

 خواسته موضوع ملك تقويم قهمنط هر در امالك معامالتي ارزش طبق دادرسي هزينه
 اعتـراض  با ارتباطي موارد اين شود، تأديه دادرسي هزينه آن براساس و گيرد صورت
 جـاي  بـه  خواهـان  ارزيـابي  در اعتراض موضوع يعني ندارد خواسته بهاي به خوانده

 كـه  اسـت  همـان  خواسـته  ارزش صـالحيت  نظـر  نقطـه  از چند هر است باقي خود
  .نمايد مي تعيين خود دادخواست در خواهان

 تعيـين  مدني دادرسي آيين قانون 62 ماده 4 بند و 61 ماده به توجه با رسد  مي نظر به
 آن ميـزان  بـه  نـسبت  خوانـده  كـه  مـادام  و است خواهان اختيارات از خواسته بهاي

 آن به راجع اي  مداخله دادگاه نشود حاصل اختالفي خصوص اين در و نكند اعتراض
 در گفـت  تـوان   مـي  عـالوه  به. نباشد واقعي خواسته بهاي كه اين ولو داشت نخواهد
 حـق  ميـزان  و اصـل  در خواسته كردن زياد يا كم پول، از غير اموالي به راجع دعاوي

 سـوي  از آن بـه  نـسبت  كه اين بر مشروط باشد نداشته اثري گونه هيچ منازعه مورد
 وجـه  خواسـته  هكـ  دعـاويي  در اين، وجود با. باشد نگرفته صورت اعتراضي خوانده

250 صهمان،ارباطي،ايرانيبابك:ازنقلبه. 1
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 تقاضـا  مـورد  مبلـغ  درج و بوده منتفي خواسته بهاي تعيين و تقويم است ايران رايج

 شده، درج مبلغ همان به نسبت نيز دادگاه و كند  مي خواسته تعيين و تقويم بر كفايت
 جـايز  ،قانونـاً  و اصـوال  خواسـته  ميزان بر زايد به كردن حكم و نمايد  مي صادر حكم

  .1بود نخواهد
   :خواهان استحقاق ديگر جهات يا عهداتت. 3

 4 بنـد  اسـاس  بر شود،  مي دادخواست توقيف باعث آن رعايت عدم كه ديگري مورد
 آن موجـب  بـه  كـه  اسـت  تعهـداتي  و جهات نبودن واضح و نبودن روشن ،52 ماده

 تكميل موضوعي جهات ذكر ايران حقوق در. داند  مي مطالبه مستحق را خود خواهان
 حـال  هر به ندارد،  حكمي جهات ذكر به تكليفي خواهان و كند  مي كفايت درخواست

  .2گردد اثبات او توسط بايد خواهان ادعاي مورد موضوعي جهات
   :دارد درخواست دادگاه از خواهان كه را چه آن .4

 توجـه  بايـد . اسـت  گرديـده  ذكـر  52 ماده 5 بند در دادخواست شرايط از ديگر يكي
 تعيـين  كـه  چـرا  باشد  مي خواسته تعيين از غير واست،دادخ براي شرط اين كه داشت

  .  است گرديده ذكر ماده همين 3 بند در خواسته
 مستقل طور به يا و رسيدگي اثناء در يا دادخواست تقديم ضمن كه دارد حق خواهان
 علـت  به كه را آن انجام عدم يا تعهد انجام تأخير يا دادرسي از ناشي خسارات جبران

 شد خواهد با يا شده وارد وي به آن از امتناع يا حق اداء به نسبت دهخوان تقصير عدم
 بـاب  از آن تـسليم  تـأخير  يـا  خوانده تسليم عدم لحاظ به را المثل اجرت همچنين و

 لكـن ). مـدني  دادرسي آيين قانون 515 ماده. (نمايد مطالبه خوانده از نسبيت و اتالف
 ذكــر بــراي دادخواســت رگــهب در خاصــي جــاي هــيچ اوالً كــه داشــت توجــه بايــد

 اسـت  غيـرممكن  امـر  اين نيز عمل در و است نشده بيني پيش مدعي هاي  درخواست
 بيـاورد  دادخواست در را خويش مطالبه مورد هاي درخواست تمام بتواند خواهان كه
 باعـث  بتوانـد  عمـل،  در تـشريفات،  ايـن  رعايت عدم كه رسد  نمي نظر به رو، اين از

  . گردد دادخواست توقيف
.كشورعاليديواناولشعبه 9/7/1318 ـ1633 شمارهحكم. 1
ومحسني حسن:ك.رامورايندردادرسوطرفيننقشومدنيدادرسيدرضوعيمواموربيانمسئوليتدرباره. 2 مركز،دادگستري وكاليكانونمجلهدعوا،موضوعاتوجهاتبردعواطرفينتسلطاصلفرد،پورطهماسبيمحمد .بعدبه 57 ص،1384 پاييز،21 شماره
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  :دعوي اثبات وسايل و ادله ذكر. 5

 باعـث  آن رعايـت  عـدم  و دانـد   مـي  الزم را ادعـا  مثبـت  داليل ذكر 52 ماده از 6 بند
 1315 مـاه  دي 27 مـورخ  1036 شـماره  رأي همچنـين  باشد،  مي دادخواست توقيف

 بودن جريان قابل شرط و دادخواست نمايد امر الزم نكات از يكي« :دارد  مي مقرر
 بـه  وصـف  اين با و. باشد  مي آن به انحصار قيد با دعوي مثبته ادله تمام ذكر آن

 علت .»است تخلف نشده، رعايت آن در نكته اين كه دادخواستي انداختن جريان
 گـردد  ابالغ خوانده به بايد دعوي اثبات وسايل و ادله  تمامي كه است اين هم امر اين

 دعـوي  اثبـات  ادلـه . نگـردد  يعتـضي  وي دفاع حق و باشد آماده دفاع براي خوانده تا
 و محـل  معاينـه  محلـي،  تحقيقـات  قـسم،  امـارات،  شـهادت،  سند، اقرار، از عبارتند

  ). مدني دادرسي آيين بعد به 202 مواد و مدني قانون 1258 ماده (كارشناسي
  :دادخواست هاي  پيوست.6

 سـندي  بـه  مـدعي  كـه  مـواردي  در لكن باشد پيوست بدون تواند  مي دادخواست
 بـه . نمايـد  دادخواسـت  پيوسـت  و تهيه را آن مقرر ترتيب به بايد نمايد  مي اداستن

 قـيم،  ولـي،  توسـط  دادخواسـت  اگـر : دارد  مي مقرر قانون اين 59 ماده مثال عنوان
 مثبـت  كـه  سـندي  رونوشـت  شـود  شود تقديم خواهان قانوني نماينده يا و وكيل
  . 1ددگر مي دادگاه تسليم پيوست به است دهنده دادخواست سمت

  :آن هاي پيوست و دادخواست نسخ تعداد. 7
 دو در بايـد  آن بـه  پيوسـتي  هـاي   بـرگ  كليـه  و دادخواست كه دارد  مي مقرر 65 ماده

 تقديم دادگاه به نسخه يك عالوه به ها آن تعداد به خوانده تعدد صورت در و نسخه
  . 2شد خواهد توقيف دادخواست شرط اين رعايت عدم صورت در كه گردد

موارد ازآنانضمامعدمباشدكردهاستنادوراثترانحصاگواهيهمانندمدركيبهدادخواستشدرخواهاناگر«.1 دادخواست پيوستبايدباشددهندهدادخواستسمتمثبتكهسنديرونوشت،1379 مدنيدادرسيآيينقانون 59 ماده مقرراتبهتوجهبا«.دادگستريحقوقياداره 2182/7 شمارهنظريه.»گردد ميمحسوبدادخواستنقض ـ 7/109 شماره نظريه.»استكافينمايدپيوستراخودنامه وكالتتصويريارونوشتوكيلچهچنانلذاوشود 265. صهمان،ارباطي،ايرانيبابكازنقلبه،26/1/1383
عالوهعليهمبهمدعيتعدادبهبايدنامه وكالت)جديدقانون 60 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 77 مادهبهتوجهبا. 2 يينآمشورتي كميسيوننظريه.استمقررنيزعليهمدعيبرايتكيفهمينمزبورمادهموجببهوشدبانسخهيك ضميمهزيرااستتخلفدادخواستبهمداركنبودنضميمهعنوانبهدعويبطالنبهحكمصدرو«.مدنيدادرسي ابطال،بهمباردتنهداشتهمقررقانونكهاستدستورياجرايوآنتوقيفموجبدادخواستبهمدارك نبودن ازمداركاصلارايهعدم«:نيزو 23/9/1339قضاتانتظاميعاليدادگاه 739 شمارهرأي.»نداردقانونيمجوز وجههيچبهعنواناينبهدعويبطالنبهحكماماشود،دادخواستردبهمنجرباالخرهتوقيفاستممكن منتها
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  :دادرسي هزينه رداختپ. 8

 و دادخواسـت  بـه  كـه  صورتي در مدني، دادرسي آيين قانون 53 ماده 1 بند براساس
 باشد نگرديده تاديه شده ياد هزينه يا و نشده الصاق تمبر قانون برابر آن هاي پيوست

: از اسـت  عبـارت  دادرسـي  هزينه502  ماده براساس شد؛ خواهد توقيف دادخواست
 سوي از. دادگاه احكام و قرارها هزينه و شود  مي تقديم دادگاه به كه هايي  برگه هزينه
 قـانون  نـه  و شود اخذ دادخواست تقديم زمان قانون مطابق بايد دادرسي هزينه ديگر
   .1نقص رفع زمان

  
  دادخواست شرايط دررعايت ودفتردادگاه دادگاه وظايف: بندسوم

 عهـده  بـر  وظـايفي  دادخواسـت  شـرايط  رعايت مورد در يك، هر دادگاه و دادگاه دفتر
 امر اين لكن است دادگاه دفتر متوجه اصلي مسئوليت كه رسد  مي نظر به چند هر. دارند
 از مقـرر  ميـزان  بـه  تمبر الصاق عدم «نمونه براي. باشد  نمي دادگاه دادگاه مسئوليت رافع

 امـر  يـن ا ولـي  دارد ارتباط دادگاه دفتر مدير وظيفه با پرونده تكميل در كه است جهاتي
   وظايف رو، اين از . 2»نيست دادگاه مسئوليت رافع و نظارت مانع

 ذيـال  آن شـرايط  و  تقـديمي  دادخواست درخصوص را) دو (دادگاه دفتر و) يك (دادگاه
  :دهيم مي قرار بررسي مورد
  دادگاه دفتر وظايف )الف

 متعدد شعب يدارا دادگاه اگر و شود  مي تقديم دادگاه دفتر به امر ابتداي در دادخواست
 فورآ بايد دفتر مدير سپس و) قانون اين 48 ماده (شود  مي تسليم اول شعبه دفتر به باشد

 شـماره  ذكـر  با تسليم تاريخ خوانده، خواهان، نام بر مشتمل رسيدي و نمايد ثبت را آن
 قيـد  را تـسليم  تـاريخ  نيـز  دادخواست برگ در و بدهد دادخواست كننده تقديم به ثبت

 دستور اين. 3شود  مي محسوب دعوي اقامه تاريخ دفتر به دادخواست رسيد ختاري. نمايد

رامداركاصلكهكنداخطاردهنده دادخواستبهبخواهددادگاهدفترتا.شود نميمحسوبدادخواستنقايص كهشوداخطاربايستيبلكهحاضرنمايد،دادخواستپيوستهايرونوشتباتطبيقبرايروز 5 مدتظرف 5/6/1332 كشورعاليپنجمديوانشعبه 641 شمارهرأي.»داردتقديمروزه 5 رامداركمصدفرونوشت
8/3/1361 مورخدادگستريحقوقياداره 7/1030 ارهشمنظريه. 1
27/2/1369 قضاتانتظاميعاليدادگاه 33 شمارهرأي. 2
نهشود مي محسوبدعويابتدايدفتردردادخواستثبتتاريخمدنيدادرسيآيينقانونازمستفادموافق«.3 1326./26/9 كشورعاليديوانهشتمشعبه 1587 شمارهحكم.»دادخواستتقديمبهشهودشهادت
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 در: اسـت  صـورت  بـدين  دارد جريـان  عمـل  در كه چه آن لكن است قانون در مندرج
 تقـديم  شعبه همان دفتر به ضمايم و دادخواست دارد وجود دادگاه شعبه يك كه نقاطي

 دايـره  بنـام  قـسمتي  است، شده تشكيل دادگاه از متعددي شعب كه نقاطي در و شود  مي
ــت ــت ثب ــود دادخواس ــه دارد وج ــت ك ــه دادخواس ــره آن ب ــسليم داي ــي ت ــردد م  و گ
 اول شـعبه  رييس نظر به ها دادگاه دفاتر يا و دايره اين به  تقديمي هاي دادخواست  تمامي

 ارجاع مقام، اين و رسد  مي) است قضايي مجتمع رييس يا و دادگستري رييس همان كه(
 شـعبه  شـماره  كننـده  ارجـاع  مقـام  البته. دارد برعهده مختلف شعب به را اه  دادخواست

 ثبـت  دفتـر  بـه  را دادخواسـت  و نمـوده  قيـد  دادخواسـت  بـرگ  روي بر را اليه مرجوع
 هـا   دادخواست ثبت دفتر در نيز اليه مرجوع شعبه شماره تا دهد  مي عودت ها  دادخواست

 ثبـت  از پـس  و گـردد  تـسليم  مزبـور  شـعبه  دفتر به دادخواست سپس و گردد منعكس
 به دادخواست كه اين اول آيد؛  مي وجود به حالت دو آن، افتادن جريان به و دادخواست

 كه اين دوم و گيرد صورت  اقدامي خصوص اين در بايد و است ناقص جهات از جهتي
  .شود مشخص دادرسي جلسه وقت بايد و است كامل دادخواست

   :ناقص دادخواست. 1

 مـدير  دليـل  همـين  به. است ناقص جهات از جهاتي به  تقديمي دادخواست اردمو از برخي در
 آن هـاي  پيوست و دادخواست است مكلف دادخواست وصول از پس اليه  مرجوع شعبه دفتر

 مقـرر  شـرايط  دادخواسـت  چه چنان و نمايد پيدا اطمينان آن بودن كامل از تا نمايد بررسي را
 نمايـد،  عمـل  دادخواسـت،  توقيـف  يـا  فوري رد يعني ،خود تكليف به باشد نداشته را قانوني

 مزبـور  53 مـاده  در شـده  يـاد  مـوارد  احراز صورت در دفتر مدير قانون اين 54 ماده براساس
 تـاريخ  از داده اطـالع  خواهان به  1مفصل و كتبي طور به را دادخواست نقايص روز دو ظرف
 صـورت  ايـن  غير در و نمايد مرتفع را نقايص تا دهد  مي مهلت وي به روز ده  مدت به ابالغ

 داشت توجه بايد همچنين. شد خواهد رد دفتر مدير توسط صادره قرار موجب به دادخواست
 عـدم  علـت  به دادخواست رد قرار صدور و است دادگاه دفتر برعهده بدوا قرار اين صدور كه

  . باشد نمي دادگاه وظايف از ابتدا از نقص رفع
بهرا دادخواستنقايصيانقيصهبايددفتر)جديدقانون 54 ماده(مدنيدادرسيآيين 85 مادهبراساساصوال«.1 مدرك جهتازشمادادخواست«.شودنوشتهنامه اطالعورقهدراگربنابراين.دهداطالعخواهانبهتفصيلطور نيستمقصود مهممزبورنامه اطالعچونباشددادهتوضيحرامذكورتقيصهتفصيلبهكهاينبدون»استناقص ديوانسومشعبه786شمارهرأي.»بودنخواهددادخواستردموجبصورتاينبانقيصهرفعازخواهاناقدامعدم 12/5/1327 كشورعالي
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  :كامل دادخواست. 2

 آن از مقرر مهلت در بوده، ناقص كه دادخواستي يا و باشد كامل دادخواست كه تيصور در
 مـذكور  شـعبه  ريـيس  نظـر  به را آن فورآ اليه  مرجوع شعبه دفتر مدير باشد شده نقص رفع
 بـا  دادگـاه  منـشي  صورت اين در. نمايد صادر را رسيدگي وقت تعيين دستور تا رساند  مي

 نيـز  نكته اين به بايد. نمايد  مي تعيين را دادرسي جلسه و ساعت روز، اوقات، دفتر به توجه
 كه دهد  مي اختصاص اي  كالسه تقديمي دادخواست براي دادگاه دفتر مدير كه داشت توجه
 ثبـت  شـماره  از عبارتنـد  راسـت  بـه  چپ سمت از ترتيب به كه باشد  مي شماره سه داراي

 دادخواسـت  اگـر  مثـال،  عنـوان  بـه . شـعبه  شـماره  و دادخواست وصول سال دادخواست،
 باشـد،  دادخواسـت  هـشتمين  و چهـل  ،1382 سـال  در  عمومي دادگاه 15 شعبه به تقديمي
  82/15/48 از است عبارت پرونده كالسه شماره

  
  :دادگاه وظايف )ب

 دادگـاه  كـه  ايـن  يـا  آيد  مي وجود به حالت دو رسد،  مي دادگاه نظر به پرونده كه  هنگامي
  .داند مي كامل را آن كه اين يا و دهد مي تشخيص ناقص را دادخواست

  :ناقص دادخواست. 1
 و باشد ناقص دادخواست كه صورتي در «مدني دادرسي آيين قانون 66 ماده براساس

 اعـاده  دفتـر  بـه  را پرونـده  نمـوده،  قيـد  را نقـص  جهات كند رسيدگي نتواند دادگاه
 اسـت  مكلف اهانخو شود،  مي ابالغ خواهان به اي  اخطاريه طي نقص موارد. دهد  مي

 به دادگاه دفتر گرنه و نمايد تكميل را شده اعالم نواقص ابالغ تاريخ از روز ده ظرف
 تـاريخ  از روز ده ظـرف  قرار اين. كرد خواهد رد را دادخواست قرار، صدور موجب

 قطعـي  خـصوص  ايـن  در دادگـاه  رأي باشـد،   مي دادگاه همان در شكايت قابل ابالغ
 ولـي  نمايد، اعالم ناقص را دادخواست دادگاه اگر كه تاس اين پرسش اكنون. »است
 قاضـي  آيـا  ننمايـد،  صـادر  قـراري  و است كامل دادخواست كه كند اعالم دفتر مدير
 دو بـه  تـوان   مي پرسش اين به خير؟ يا نمايد صادر دادخواست رد قرار اًراس تواند  مي

 صـادر  دادخواسـت  رد قـرار  اًراسـ  تواند  مي قاضي كه اين يا: گفت پاسخ چنين شيوه
 مـدير  كـه  صـورتي  در افتد،  نمي جريان به ناقص دادخواست چون كه اين يا و نمايد
 ايـن  54 مـاده  موجـب  بـه  دادگـاه  نكنـد،  صادر رد قرار دادخواستي چنين براي دفتر
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 قرار صدور به اقدام اًراس است، موارد اين در شكايت مرجع خود كه جا آن از قانون،

 . 1باشـد   نمـي  رسـيدگي  قابل ناقص دادخواست حال هر به زيرا نمايد دادخواست رد
 مقـرر  چنـين  قانون اين 66 ماده اطالق كه اين اول: است انتقاد قابل جهت دو از نظر
 اين دوم و داند  مي دادگاه دفتر وظايف جزء را دادخواست رد قرار صدور كه دارد  مي
 بـه  است معني بي اين،بنابر باشد  مي دادگاه خود قراري چنين به تجديدنظر مرجع كه

 رد قـرار  دوم نظـر  طبـق . نمـود  اعتـراض  اسـت  نموده صادر قراري خود كه مرجعي
 دسـتور  كـه  داشت توجه بايد ليكن كند  نمي صادر دادگاه وجه هيچ به را دادخواست

 قابـل  قاضي و دفتر مدير بين اختالفي هيچ و بود خواهد االتباع  الزم دفتر براي دادگاه
 حسب دادخواست، رد قرار صدور به مكلف دادگاه دفتر  رو، اين از. باشد  نمي تصور
 اعتـراض  صورت در داشته تقديم را دادخواست كه كسي لكن باشد  مي قاضي دستور

 قطعـي  خصوص اين در دادگاه راي كه نمايد مراجعه دادگاه همان به بايد قرار اين به
  .است

 309 شـماره   بـه  توان  مي آن دتايي در كه باشد نظر همين صحيح، نظر رسد،  مي نظر به
 :دارد  مـي  بيـان  كـه  جـست  اسـتناد  1372 سـال  در كشور عالي ديوان دوازدهم شعبه

 دادگـاه  وظـايف  از بـدوآ  نقـص  رفع عدم علت به دادخواست رد قرار صدور«
  .»باشد نمي

 مـورد  و افتـاد  جريان به ناقص دادخواست اگر كه شود پرسيده است ممكن همچنين
 چـه  تجديـدنظر  مرجع تكليف گردد، رأي صدور به منتهي و رفتهگ قرار نيز رسيدگي

 عدم« است نموده انشا چنين قانون اين 350 ماده را پرسش اين به پاسخ بود؟ خواهد
 قـانوني  مقرر موعد در آن نقص رفع عدم يا و دادخواست قانوني شرايط رعايت

 ايـن  رد. بـود  نخواهـد  تجديدنظر مرحله در رأي نقض موجب بدوي، مرحله در
 ده ظـرف  كـه  كند  مي اخطار بدوي دهنده دادخواست به تجديدنظر دادگاه موارد
 و اقـدام  عـدم  صـورت  در. نمايـد  اقدام نقص رفع به نسبت ابالغ تاريخ از روز

 صادره رأي دادگاه نباشد محرز دهنده دادخواست سمت كه صورتي در همچنين
  .»نمايد مي صادر را بدوي دعواي رد قرار و نقض را

.استدادگسترينامههفتهمجله 113 درشمارهمندرجدادگستريقوقيحادارهمدنيدادرسيآيينمشورتيكميسيوننظريهازمنبعثاخيرديدگاه. 1
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   :كامل دادخواست .2

 بـا  را پرونده دهد، تشخيص كامل را آن اگر رسد  مي دادگاه نظر به پرونده كه  هنگامي
 مـاه  روز، سـاعت،  (دادرسي وقت تا نمايد  مي اعاده دفتر به وقت تعيين دستور صدور

 وقـت  عمل در). 64 ماده (نمايد صادر را دادخواست ابالغ دستور و تعيين را) سال و
 بـا  شـود،   مـي  محسوب دادگاه در دفتري كارمندان از كه دادگاه منشي توسط دادرسي

 نيـز  دادگـاه  دفتر شود،  مي اعاده دفتر به پرونده در قيد با و تعيين اوقات دفتر به توجه
 آن هـاي  پيوست و دادخواست و دادرسي وقت پرونده، عودت و دادگاه دستور به بنا
  .نمايد مي ارسال خواندگان يا خوانده به را
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  سوم بخش
  دعوا جريان

 و ادعاهـا ) دعـوي  (بـه  رسيدگي شده آغاز) اول فصل (دادخواست ابالغ با دعوا جريان
  .شود مي طي) دوم فصل (دفاعيات
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  اول فصل
  دادخواست ابالغ

 جـا  ايـن  در) دوم مبحث (ابالغ انواع و) اول مبحث (دادخواست ابالغ اهميت و مفهوم
  .شوند مي بررسي

  
  ابالغ اهميت و مفهوم: اول مبحث

ـارت  آن اصـطالحي  مفهـوم  و باشد  مي »رسانيدن« معناي به لغوي لحاظ از) افعال باب از (ابالغ  عب
ـيله  به آن مخاطب به قضايي پيام هر رسانيدن« از است ـايي   بـرگ  وس  ناميـده  قـضايي  اوراق كـه  ه

 يدعـو  طـرح  از پـس  كـه  اسـت  قـضايي  دستور اولين آن، ضمايم و دادخواست ابالغ. »شوند  مي
 و دادخواسـت  از نـسخه  يك دفتر مدير دهد  مي ابالغ به دستور دادگاه كه  هنگامي گيرد؛  مي صورت
ـاير  انـضمام  به را ديگر نسخه و كند  مي بايگاني پرونده در را آن هاي پيوست  اخطاريـه،  و اوراق س
  ). مدني دادرسي آيين قانون 67 ماده (كند مي ارسال خوانده به تسليم و ابالغ جهت

 ابـالغ  بـه  مربـوط  مقـررات  كه است اين گيرد قرار توجه مورد بايد مقام اين در كه اي نكته
 ها،  اخطاريه اظهارنامه، جمله از قضايي اوراق تمام بلكه ندارد دادخواست به اختصاص دادخواست،

ـناس،  نظر رويت اخطاريه آگهي، نشر هزينه پرداخت اخطاريه نقص، رفع اخطاريه  اخطاريـه  كارش
 اجراييـه  نيـز  و صادره احكام و قرارها كليه ابالغ شهود، احضار اخطاريه كارشناسي، نههزي پرداخت

ـين  قواعـد  واسـطه  بـه  ابالغ بر اصل كه گفت توان  مي رو، اين از. گردند  مي ابالغ طريق همين به  آي
  .1باشد شده بيني پيش خاصي شيوه و شده استثنا  اًصراحت كه آن مگر است مدني دادرسي

ـاهي  كـه  چرا است، برخوردار بسياري ميتاه از ابالغ  از بـسياري  بـه  نـسبت  اطـالع  و آگ
 داراي آراء بـه  اعتـراض  هاي  شيوه تمام و گيرد  مي صورت ابالغ طريق از قضايي مواعد و ها  مهلت

نشده مشخصهاشهرداريبهمربوطهاي اخطاريهواحكامابالغواعالمنحوهها شهرداريمقرراتوقوانيندر«.1 قانونقطب كهاستايناوليقانوننبودندرولينيستالزاميمدنيدادرسيآيينمقرراترعايتچندهرواست .دادگستريحقوقياداره 10/7/57 ـ3631/7شمارهنظريه»شودعملمدنيدادرسيآيين
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ـانده  مخاطـب  اطـالع  بـه  ابالغ طريق از ها آن موضوعات و ها  مهلت اين كه است هايي  مهلت  رس

ـا  از وي كه كند  مي ايجاب خاص طور به خوانده دفاعي قحقو رعايت همچنين،. شود  مي  و ادعاه
 باره اين در قانون اين 302 ماده. گيرد  مي صورت ابالغ با اطالع اين كه باشد مطلع مقابل طرف ادله

ـا  حـضوري  صورت به كه اين مگر نمود اجرا تواند  نمي را قراري يا حكم هيچ« كه دارد  مي اشعار  ي
  .»باشد شده ابالغ آنان وكيل يا طرفين به آن شده گواهي نوشترو يا دادنامه صورت به
  

   ابالغ انواع: دوم مبحث
 بنـد  (واقعـي  ابالغ به تواند  مي آن مخاطب به پيام دادن اطالع و رسانيدن چگونگي حيث از را ابالغ
  .پردازيم مي ها آن بررسي به ذيال كه نمود تقسيم) دوم بند (قانوني ابالغ و) اول
  

   واقعي ابالغ :اول بند
   واقعي ابالغ تعريف )الف
 شـخص  مخاطـب  كه اين از اعم گويند؛  مي واقعي ابالغ را مخاطب شخص به قضايي اوراق ابالغ

ـامور  باشـد،  حقيقـي  شخص مخاطب چه چنان. باشد حقوقي يا و حقيقي  اسـت  مكلـف  ابـالغ  م
ـيد  وي از ريهاخطا ديگر، برگ در و نمايد تسليم او به را اوراق روز دو ظرف حداكثر  و بگيـرد  رس

 دفتر به را اوراق و كرده قيد اخطاريه برگ در را او امتناع مامور ورزد، امتناع اوراق دريافت از او اگر
 او مخاطـب،  شخص به ابالغ وجود با كه داشت توجه بايد همچنين،). 68 ماده (نمايد اعاده دادگاه

ـادام  ولي برساند اثبات به را ادعا اين و است نشده واقعي ابالغ وي به نمايد ادعا كه دارد حق  كـه  م
  .1است يافته تحقق ابالغ كه است اين بر فرض نشده موفق كار اين در

 مـامور  موسسات و دولت به وابسته هاي سازمان و دولتي ادارات براي كه ابالغي
 متعلق ها آن سرمايه از بخشي يا تمام كه موسساتي نيز و ها شهرداري و  عمومي خدمات

 ماده بر بنا شود  مي ارسال) عمومي حقوق حقوقي اشخاص عبارتي به يا (است دولت به
 نسخه در و شود  مي ابالغ وي مقام قائم به يا مخاطب مرجع دفتر رييس به قانون اين 75
 امتنـاع  شخص اين مقام قائم يا و دفتر رييس چه چنان و گردد  مي اخذ رسيد وي از اول

 مـاده  تبـصره  براسـاس  و شـود   مـي  اعـاده  اوراق و قيد اخطاريه برگ در مراتب ورزند،
 شعبه دفتر مسئول به دولت به وابسته يا باال مراجع شعب به مربوط دعاوي در الذكر  فوق

29/5/1318 تاريخكشورعاليديوانسومشعبه 1126 شمارهتمييزيحكمـ1
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77ابالغ دادخواست
 سـاير  بـه  راجـع  دعاوي در آن 76 ماده بنابر و. شد خواهد ابالغ او مقام قايم يا مربوطه

 و امضاء حق دارنده يا او اممق قايم يا مدير به آن ضمايم و دادخواست حقوقي اشخاص
 ابالغ) 72،69،68 (مواد مقررات رعايت با موسسه دفتر مسئول به امكان عدم صورت در

 ممكـن  شـده  تعيـين  محـل  در دعـوي  اوراق ابـالغ  گـاه  هر ديگر، سوي از. شد خواهد
 ابـالغ  شـده  معرفـي  هـا   شـركت  ثبـت  اداره به كه محلي آخرين آدرس به اوراق نگردد،
 و دادخواسـت  ورشكـسته،  بـه  مربـوط  دعـاوي  در و) ماده اين يك صرهتب (شد خواهد
 شـد  خواهـد  ابـالغ  آن تـصفيه  مـدير  بـه  يا ورشكستگي امور تصفيه اداره به آن ضمايم

 مـدير  داراي كـه  شـده  منحـل  هاي  شركت به مربوط دعاوي در انجام سر و). 2 تبصره(
 آخـرين  در انحـالل  از قبـل  مـدير  آخـرين  به آن ضمايم و اخطاريه اوراق نباشد تصفيه
  ).ماده اين 3 تبصره (شد خواهد ابالغ است، شده معرفي ها شركت ثبت به كه محلي

  
   واقعي ابالغ تاريخ) ب

 حـروف  تمام با بايد سال و ماه روز، تعيين با ابالغ تاريخ و محل قانون اين 82 ماده 3 بند بنابر
 بـه   1قـضايي  اوراق گرفتن با بمخاط شخص كه است زماني واقعي ابالغ تاريخ. شود نوشته
 دهـد   مـي  ابالغ مامور به كه را رسيدي ذيل و دهد  مي رسيد اخطاريه ديگر برگ در ابالغ مامور
 محـسوب  ابـالغ  تـاريخ  تاريخ، اين و زند  مي تاريخ مخاطب امضاء ذيل مامور نمايد،  مي امضاء

 و 67 مـاده  در شده ياد اوراق گرفتن از خوانده امتناع تاريخ 81، ماده ذيل تبصره برابر. شود  مي
 اسـت  ذكـر  به الزم. شد خواهد محسوب ابالغ تاريخ 68 ماده در مندرج شرح به رسيد ندادن

 و اطمينـان  بـراي  حتي. نمايد قيد را وصول تاريخ شخصĤ ابالغ مخاطب است، بهتر هميشه كه
 حـروف  بـا  تمامĤ را وصول تاريخ مخاطب، است بهتر احتمالي هاي  استفاده سوء از جلوگيري

   2بنويسد
بمانـد  باقيعليهمحكومنزددرمزبوررونوشتاستالزمواستعليهمحكومبهابالغمامورطرفازآنشترونو تـسليم مـستلزم )كنـوني قـانون  67 مـاده (مـدني دادرسـي آيـين قانون 192 مادهطبقبردادنامهكهاينبرعالوه«.1 دادگاهبهدفتروگرفتهعليهمحكومايرادواظهارباراآنمجدداودادهعليهمحكومبهابالغماموررادادنامهاگرپس شمارهحكم.»دانست عليهمحكومپژوهشمبداوشمردقانونيراتسليميوتبليغچنينتوان نميباشددادهعودت 9 صهمان،عبده،بروجرديمحمد،6/5/1319 ـ127 شمارهحكمو26/3/1319ـ878
سـال ماهوروز،تعيينباراابالغتاريخبايدابالغمامور)كنونيقانون 82 ماده(مدنيدادرسيقانون 97 مادهطبق«. 2 عـالي ديوان چهارمشعبه 333 شمارهحكم.»شدخواهدابالغبطالنموجبتاريخقيدعدمونمايدقيداخطاريهدر قيـد حكـم ابـالغ موقـع درعليـه محكومكهتاريخيبينكهصورتيدر« .9 صهمان،متين،احمد،11/2/28 كشور تحقيـق بدونقراراصدار)ينبنابرا(گرددرسيدگياختالفموضوعبهباشد،بايداختالفيابالغمامورتاريخبانموده لنگـرودي، جعفريجعفرمحمددكتر:ازنقلبه،30/802784 شمارهتمييزي حكم.»بودخواهدحكمنقصموجب
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  واقعي ابالغ محل )ج
 محـل  از يـك  هـر  در اوراق ابـالغ «: مـدني  دادرسـي  آيـين  قانون 68 ماده 1 تبصره اساس بر

 بـه  مربوط موسسات و دولت كاركنان كار محل در ابالغ براي. آيد  مي عمل به كار يا سكونت
 ارسـال  مربـوط  رمنـد كا رييس نزد يا مربوط قسمت كارگزيني به ها،  شركت و  عمومي خدمات

 روز 10 مـدت  ظـرف  حداكثر بايد و باشند  مي ابالغ اجراي مسئول شده ياد اشخاص. شود  مي
 تخلفـات  بـه  رسـيدگي  قـانون  در مقرر مجازات به صورت اين غير در نمايند، اعاده را اوراق
 در اوراق ابـالغ  نـدارد  سـكونت  شـوهر  منزل در زن كه مواردي در. »گردند  مي محكوم اداري

 اسـت  طرح قابل كه پرسشي). ماده اين 2 تبصره (آيد  مي عمل به او كار محل يا سكونت لمح
 ابالغيـه  نـشاني  در شـده  تعيـين  محل از غير محلي در تواند  مي ابالغ مامور آيا كه است چنين
 موظف ابالغ مامور كه اين به توجه با رسد  مي نظر به باره اين در نمايد؟ ابالغ را قضايي اوراق
 ايـن  72 مـاده  مخـالف  مفهوم به توجه با نيز و نمايد ابالغ »خوانده شخص« به را راقاو است
 گفـت  بايـد  اسـت  كرده استفاده[...]كند پيدا را نشاني نتواند مامور [...]« عبارت از كه قانون
 غيـر  در ابـالغ  مخاطـب  كـه  ايـن  به مشروط رسد  مي نظر به اشكال فاقد ديگر محلي در ابالغ
  .1ننمايد امتناع اوراق امضاء و تحويل از شده تعيين محل

 ممكـن  صـورت  دو بـه  ابـالغ  باشد، ساكن ديگري دادگاه حوزه در ابالغ مخاطب اگر
 از نبـود  دادگـاهي  اگـر  و سـكونت  محـل  دادگاه، دفتر توسط قضايي اوراق كه اين اول: است
 وسيله هر به يا محل  اسالمي شوراي يا شهرداري يا بخشداري يا  انتظامي نيروي مامورين طريق
 اجـراي  مـسئول  مقـررات  برابر فوقالذكر اشخاص صورت اين در كه گردد ابالغ ديگر ممكن
دادنامهرونوشتكهاينبدونبگيردرسيدعليهمحكومدادنامهذيلدرابالغمامورگاههر«22. صاول،جلدهمان، يـين آقـانون  162 تا 90 موادمخالفابالغاينبرگردانددادگاهبهرااستآنيلذدررسيدكهوحكميبدهداوبهرا خـواه پژوهشاگر«.پيشين:ازنقلبه؛9/10/1327 ،1210 تمييزيحكم.»استباطلوبوده (83 تا 67) مدني دادرسي پژوهشيدادخواست بولقعدموقبولدراوبهمنتسبامضايوابالغتاريخچونشودنقصرفعاخطارابالغمنكر تـا استكيفريمقامات صالحيتدرآنرسيدگيگاههرونمايدرسيدگيقضيهبهاستمكلفدادگاهاست،موثر ردقـررا صـدور بـه مبـادرت  كـه آننـه نمايـد خودداريدادخواستقبولبهراجعتصميماتخاذازنتيجهحصول صهمـان، متين،احمد:ازبهنقلكشور،عاليديوانپنجمهشعب،11/5/1334 ـ985 شمارهحكم.»نمايددادخواست 21.صهمان،لنگرودي،جعفريجعفرمحمددكتر:ازنقلبه،8/10/1318 ـ5312 شمارهتمييزيحكم.»شود مي نقـص پـژوهش مرحلـه دردادگـاه قـرار )كنوني 82 ماده( 97 مادهرعايتعدموابالغتاريخذكرعدمدليلبه«.111

و نماينـد امتنـاع رويـت وامضاءازهاآنوشودعرضهآنانبهدعوياصحاباقامتگاهغيردردعوياوراقاگر«.1 دادرسـي  آيـين قـانون  121 تا 109 موادمشمولونيستدرستابالغاين.نمايدتصديقراهاآنامتناعابالغمامور ديـوان سـوم شعبه1328،/3/8 ـ1413 شمارهتمييزيحكم.»بودنخواهد)كنونيقانون 447 و 98 ،83 ،80 مواد(مدني 6 صهمان،لنگرودي،جعفريجعفرمحمددكتر:ازنقلبهكشور،عالي
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 دو سفارشـي  پـست  طريـق  از ابـالغ  كـه  اين دوم. بود خواهند اوراق اعاده و ابالغ در صحيح
 فرسـتنده  بـراي  را قـضايي  اوراق رسـيد  نقش قبضه دو رسيد اين كه چرا گيرد صورت قبضه
 اداره وسـيله  به قضايي اوراق باشد زندان يا بازداشتگاه در خوانده كه صورتي در. ندك  مي بازي
 وسـيله  بـه  ابـالغ  باشـد،  كشور از خارج مقيم خوانده اگر  1.شد خواهد ابالغ نامبرده به زندان

 سـفارت  مامورين وسيله به قضايي اوراق اين آيد  مي عمل به ايران سياسي يا كنسولي مامورين
 محـل  كـشور  در چه چنان شود،  مي فرستاده خوانده براي باشد داشته امكان كه اي  هوسيل هر يا

 طريقـي  به خارجه امور وزارت را اقدام اين نباشند، سياسي يا كنسولي مامورين خوانده اقامت
 و شـود  انجام مخاطب به فوق مامورين توسط ابالغ چه چنان. دهد  مي انجام بداند مقتضي كه

  .بود خواهد واقعي ابالغ ددگر دريافت نيز رسيد
  قانوني ابالغ :دوم بند

  قانوني ابالغ تعريف) الف
 مخاطب شخص به تحويل از غير قانوني طريق هر به قضايي اوراق ابالغ كه صورتي در
 توسـط  كـه  ابالغـي  هـر  ديگـر،  عبارت به بود؛ خواهد قانوني ابالغ برسد، وي اطالع به

 محـسوب  قـانوني  ابـالغ  نباشـد،  واقعي ابالغ يقمصاد از اما باشد شده بيني پيش قانون
  .گردد مي
  قانوني ابالغ مصاديق) ب

 طريـق  از ابـالغ  و) 1 (خوانـده  نشاني در ابالغ است، ممكن صورت دو به قانوني ابالغ
  ).2 (نشرآگهي

  خوانده اقامت محل در قانوني ابالغ. 1
 طريـق  دو بـه  بـد نيا را خوانـده  و مراجعـه  خوانـده  نـشاني  بـه  ابالغ مامور چه چنان

 منـزل  در حاضر خادمان يا بستگان طريق از اول نمايد ابالغ را قضايي اوراق تواند  مي
  .محل در اعالميه الصاق طريق از دوم و

   خادمان يا بستگان طريق از ابالغ: اول شيوه
 ابـالغ  مـامور  گـاه  هر« :دارد  مي مقرر باره اين در مدني دادرسي آيين قانون 69 ماده

ازكهباشد آمدهعملبهدعوياصحاباقامتمحلدرابالغكهاستموارديبهناظرمدنيدادرسيآيينقانون«.1 زندانشامل كهشدهتعريفمدنيقانون 1002 مادهردهماقامتگاهوشود ميمحسوبابالغسابقهحيثاين نشدهآزادشخصزندانيوشدهابالغزنداندراخطاريهاگرونيستمحسوباقامتمحلزندانبنابراينوشود نمي نقلبهدادگستري؛حقوقي اداره،21/7/58 ـ 7/4657 شمارهنظريه؛»نداردمجوزيزندانمحلدرقانونيابالغباشد 156. صهمان،ارباطي،ايرانيبابك:از
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 از يكـي  بـه  شده تعيين نشاني در بايد برساند خوانده شخص به را راقاو نتواند

 اوراق تمييزاهميـت  بـراي  آنـان  ظـاهري  وضـعيت  و  سن اوكه ياخادمان بستگان
 دوم نـسخه  در را اخطاريـه  گيرنده سمت و نام و نمايد ابالغ باشد،  كافي يادشده

  .»كند اعاده را آن و قيد
 صـورت  بـستگان  يـا  خادمان طريق از كه خوانده نشاني در قانوني ابالغ كه اين براي

   :است الزم شرط چهار باشد، داشته اعتبار گرفته
 گيـرد؛  صـورت  شـده  تعيـين  نـشاني  در فقـط  بـستگان  و خادمان به ابالغ: اول شرط

 شده تعيين محل از غير محلي در حتي توانست  مي ما نظر به كه واقعي ابالغ برخالف
 اسـت  صـحيح  ابالغ نشاني محل در صرفاً قانوني غابال در بگيرد، صورت مخاطب به
 هـشتم  شـعبه . نيـست  قـانوني  شده تعيين نشاني از غير محلي در افراد اين به ابالغ و

 اسـت  كرده حكم چنين 1684 شماره حكم در 25/10/3 تاريخ در كشور عالي ديوان
 بـق ط بـر  كـه  است قانوني وقتي دعوي طرف خادمين و كسان به اخطاريه ابالغ«: كه

 منـازل  در اخطاريـه  بـرگ ) كنوني قانون 69 ماده (مدني دادرسي آيين قانون 91 ماده
 نه و گردد ابالغ شده اخطار خادمين يا و بستگان از يكي به دعوي اصحاب مسكوني

   .1»او سكونت محل غير در
 آگـاهي  كـه  جـا  آن از شـود؛  داده خادمان و بستگان به فقط قضايي اوراق: دوم شرط
 قانونگـذار  باشـد،   مي دادرسي بنيادين اصول از دفاع براي وي آمادگي و دعوي طرف

 و بـستگان  تنهـا  امـر  ايـن  بـه  توجـه  با رو، اين از نمايد  مي سختگيري ابالغ مورد در
 را قـضايي  اوراق گـرفتن  صـالحيت  ،69 مـاده  اطـالق  به توجه با كه هستند خادمان

 و باشـند   مـي  ابـالغ  مخاطـب  سـببي  يا نسبي خويشاوندان بستگان، از مقصود. دارند
 مخـدومي  و خـادم  رابطـه  ابـالغ  مخاطب با كه است كسي خادم از مقصود همچنين

  . دارد
 وي تمييـز  قـوه  بـر  داللت قضايي، اوراق گيرنده ظاهري وضعيت و سن: سوم شرط
 91 مـاده  مخـالف  عليـه  محكـوم  سـاله  يازده فرزند به اخطاريه ابالغ «بنابراين نمايد؛
 سـن  زيـرا  است ابطال قابل و است) كنوني قانون 69 ماده (مدني سيدادر آيين قانون
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 كـه  مـواردي  در «حـال  هـر  بـه  . 1»نيست كافي ها  برگ اين اهميت تمييز براي مزبور
 مثبـت  شـواهد  و داليـل  به بايد دادگاه گيرد قرار انكار معرض در قانوني ابالغ تحقق
 ايـن  صرف شود انكار ابالغ، سطهوا اهليت كه موقعي در بنابراين نمايد، اعتماد ابالغ

 براي ابالغ واسطه اهليت عدم مدعي كه اين وجود با نيست، اهليت عدم بر دليلي كه
 را آن بـه  رسـيدگي  درخواسـت  و نمايد  مي قراين و شواهد به استناد حقيقت، كشف

 عـدم  بـر  كه گواهاني احضار و دادگاه به ابالغ واسطه شخص احضار مانند (نمايد  مي
 بـه  بايـد  دادگـاه  و نيـست  ابالغ تحقق به جزم براي كافي) دهند  مي گواهي او اهليت
   .2كند رسيدگي او مستندات و مدعي اهليت عدم دعواي
 اعـاده  و گرديـده  قيـد  دوم نسخه در قضايي اوراق گيرنده سمت و نام: چهارم شرط
 بـه  مخاطـب  امـضاء  گيـرد،   مـي  صورت واقعي صورت به ابالغ كه مواردي در شود؛
 طريـق  از قـانوني  ابـالغ  كـه  صـورتي  در ولـي، . باشد  مي آن اعتبار براي كافي ييتنها

 مزبـور،  افـراد  خوانـاي  امضاء و كامل مشخصات گيرد  مي صورت خادمان و بستگان
 خـط  بـه  نقـص  رفـع  اخطـار  ذيل در اگر «بنابراين،. گردد قيد رسيد در بايد اًضرورت
 اظهـار  اقامتشان محل و هويت ذكر بدون غيرخوانا، امضاء به نفر دو طرف از واحدي
 گـواهي  ذكـر  به فقط و نكرده معرفي را آنان خود گواهي در نيز مامور و شده گواهي

 خالف گواهي چنين به دادن اثر ترتيب كيفيت، اين با باشد، نموده اكتفا گمنام نفر دو
  .3»است) كنوني قانون 68 ماده (مدني دادرسي آيين قانون 90 ماده دستور

   آگهي الصاق طريق از ابالغ :مشيوه دو
 از يـك  هـر  يـا  خوانـده  چـه  چنان« :دارد  مـي  مقرر مدني دادرسي آيين قانون 70 ماده

 اخطاريـه  هـاي  بـرگ  گـرفتن  از يـا  نباشند محل در قبل ماده در شده ياد اشخاص
 را دوم نسخه نموده، قيد اخطاريه نسخ در را موضوع اين ابالغ مامور كنند، استنكاف

 عـودت  دعـوي  اوراق سـاير  بـا  را اول بـرگ  و كند  مي الصاق شده تعيين نشاني به
 و مراجعـه  دادگاه دفتر به رسيدگي جلسه تا تواند  مي خوانده صورت اين در. دهد  مي
 به توجه با شرط، چهار نيز روش اين در .»نمايد دريافت را مربوط اوراق رسيد دادن با

9. صپيشين،:ازنقلبه؛30/11/1324 كشورعاليديوانسومشعبه 1835 تمييزيحكم. 1
لنگرودي، جعفريجعفرمحمددكتر:ازنقلبهقضات؛انتظاميعاليدادگاه؛22/7/1320 ـ 32/7 شمارهحكم. 2 .5( صاول،جلدهمان،
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  :دارد وجود ماده اين

 مامور رو، اين از ديگري؛ محل در نه شود، انجام خوانده ينشان در الصاق: اول شرط
 ابالغيه در كه مخاطب كار محل يا سكونت محل در فقط را  تنظيمي ابالغيه بايد ابالغ
  . ديگري محل هيچ در نه و نمايد الصاق است شده تعيين
 يـا  و نباشـند  حاضر نشاني محل در او بستگان يا و خادم ابالغيه، مخاطب: دوم شرط

 امتنـاع  اوراق گـرفتن  از كـه  ايـن  يـا  و نداشته را اوراق تمييز اهليت حضور وجود اب
 الـصاق  نيـز  قـضايي  اوراق و شـده  گـواهي  وي امتنـاع  فـوق  صورت در كه ورزند،

 ابـالغ  بايـد  كـه  كـسي  به را اخطاريه برگ نتواند ابالغ مامور اگر «بنابراين،. گردند  مي
 مامور نمايند امتناع مزبور اوراق گرفتن از شخص آن بستگان و كسان و برساند شود
 و رسـانيده  محـل  اهل از گواه نفر يك يا امنيه يا پاسبان گواهي به را آنان امتناع ابالغ

 بنـابراين . نمايـد   مـي  الصاق محل در ماده در مذكور نحو به را اعالميه وقت همان در
 علـت  بـه  كـه  دباشـ  نداشته حكايت اين از بيش اخطاريه ذيل در پاسبان گواهي اگر

 شـده  الـصاق  وي منزل محل به و تنظيم اعالميه محل، در دادخواست مخاطب نبودن
 آن گرفتن از مشاراليه خادمين يا بستگان امتناع پاسبان گواهي در كه اين بدون است،
 بـه  اخطاريه، ابالغ مستند به دادخواست رد قرار صورت اين در باشد، شده قيد ورقه

 مـؤثر  ابالغ كيفيت به نسبت هم پاسبان بعدي شهادت و نيست صحيح مذكور كيفيت
  .1»بود نخواهد مقام در

 ابـالغ  مـامور  اگر نباشد؛ صوري و واقعي غير مخاطب شده تعيين نشاني: سوم شرط
 ماننـد  باشـد،   مـي  غيرواقعـي  ابالغيـه  در شـده  تعيين نشاني كه نموده حاصل اطمينان

 الـصاق  اسـت،  كـرده   نمي زندگي جا آن در اساساً يا نموده مكان نقل طرف كه زماني
  . است اعتبار فاقد مزبور
 يـك  و شـود  قيـد  اخطاريـه  نسخه دو در آگهي الصاق علت و موضوع: چهارم شرط
 الـصاق  علـت  فقط كه داشت توجه بايد. گردد الصاق محل در آن هاي  نسخه از عدد

 اخطاريه ديگر نسخه و شود  مي الصاق محل به و قيد اخطاريه در آن موضوع و آگهي
. شـود   مـي  داده عـودت  دادگـاه  دفتـر  به ضمايم و دادخواست با امر گزارش همراه به

 بـرگ  در را آن چـسباندن  و اعالميـه  تنظيم يعني امر مراتب بايد ابالغ مامور بنابراين،
11 صهمان،متين،احمد:ازنقلبهكشور،عاليديوانسومشعبه 13/3/1334 ـ384 شمارهحكم. 1
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 دو تنظـيم  و دهـد  عودت دعوي به مربوط هاي  برگ با را نامه ابالغ و قيد نامه، ابالغ

  .1ندارد ضرورت اعالميه نسخه
 نـشاني  در قـانوني  ابـالغ  تـاريخ  بـا  ارتبـاط  در را نكته دو بايد قسمت اين انتهاي در

  :گرديم متذكر خوانده
 اوراق گـرفتن  از و باشـد  محـل  در ابـالغ  مخاطـب  شـخص  كـه  صورتي در .1 نكته

 ابـالغ  تاريخ وي امتناع تاريخ قانون، اين 81 ماده تبصره براساس نمايد، امتناع قضايي
  .گردد يم محسوب

 يـا  بستگان به ابالغ كه صورتي در نباشد، محل در ابالغ مخاطب شخص اگر .2 نكته
 خادمان و بستگان چه چنان و باشد  مي تاريخ همان ابالغ تاريخ گيرد، صورت خادمان

 همـان  ابـالغ  تاريخ گيرد، صورت آگهي الصاق با ابالغ نتيجه در و نبوده محل در نيز
 نظـر  چنـد  هـر . اسـت  شـده  محقق روز همان در ابالغ كه چرا باشد  مي الصاق تاريخ

 دفتـر  به ابالغ مخاطب شخصي مراجعه تاريخ آن اساس بر كه دارد وجود نيز مخالفي
  . كند مي محسوب ابالغ تاريخ را آن ضميمه اوراق و دادخواست دريافت براي دادگاه

  آگهي نشر طريق از قانوني ابالغ. 2
 نتوانـد  خواهـان  كـه  صورتي در« :دارد  مي مقرر يمدن دادرسي آيين قانون 73 ماده

 از نقـص  رفـع  اخطار از پس قبل، ماده مورد در يا نمايد، معين را خوانده نشاني
 مفـاد  دادگـاه  دستور و خواهان درخواست به بنا كند، ناتواني اعالم نشاني تعيين

 خواهـان  هزينـه  بـه  كثيراالنتـشار  هاي  روزنامه از يكي در نوبت يك دادخواست
 مـاه  يـك  از كمتر نبايد رسيدگي جلسه تا آگهي انتشار تاريخ. شد خواهد آگهي
 مـورد  دو در آگهـي  نـشر  طريـق  از ابالغ آيد،  برمي ماده اين از كه گونه همان .»باشد
   :افتد مي اتفاق

 ايـن  در. كنـد  تعيـين  را خوانـده  نشاني نتواند خواهان امر بدو همان از كه جايي  .1 . 2
 ذكـر » المكـان  مجهول «عبارت دادخواست در خوانده اقامت لمح ستون در صورت

 جهـت   اقـدامي  كه اين بدون و باشد  مي روشن دادگاه تكليف صورت اين در شود،  مي
  . بپردازد را آگهي نشر هزينه كه شود مي اخطار خواهان به بنمايد، ابالغ

ـ  او از دادخواسـت،  در خوانده اقامت ستون در خواهان كه  هنگامي  .2 .2  نوشـته  شانين
9. ص،148 شمارهدادگستري،نامههفتهنشريه. 1
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 شـده  تعيـين  محل كه گردد  مي مشخص جا آن به ابالغ مامور مراجعه هنگام اما است
 ابالغ مامور و است كرده تغيير ابالغ از قبل كه اين يا و باشد  نمي خوانده اقامت محل

 اعتبـار  فاقـد  اقامتگـاهي  چنـين  به ابالغ حالت، اين در بيابد، را وي نشاني نتواند هم
 رفـع  اخطار خواهان براي مدني دادرسي آيين قانون 54 ماده راساسب كه بود، خواهد
  .شد خواهد رد دادخواست نقص رفع عدم صورت در و شود مي فرستاده نقص

 اقامتگـاه  بـا  رابطه در. باشد  مي» قراردادي اقامتگاه «تعيين فرض در فوق قاعده استثناء
 طرفين قراردادي يا معامله ضمن اگر«: دارد  مي مقرر مدني قانون 1010 ماده قراردادي

 از غيـر  محلـي  معاملـه  آن از حاصـله  تعهـدات  اجـراي  براي ها آن از يكي يا معامله
 همان معامله آن به راجع دعاوي به نسبت باشد كرده انتخاب را خود حقيقي اقامتگاه
 در اسـت  همچنـين  و شـد  خواهـد  محسوب او اقامتگاه است شده انتخاب كه محلي

 اقامتگـاه  از غيـر  را محلـي  اخطـار  و احـضار  و دعـوي  اوراق غابال براي كه صورتي
 فاقد مكاني چنين به ابالغ الذكر فوق مورد جز به رو، اين از. »كند معين خود حقيقي
 حـال،  هـر  بـه . گيـرد  صـورت  آگهـي  انتشار واسطه به بايد ابالغ حتما و است اعتبار

 آيـين  قـانون  79 ادهمـ  طبـق  را دادخواسـت  در معـين  نـشاني  توانند   مي دعوا طرفين
 ذيـل  براسـاس  لكن برسانند دادگاه اطالع به را تغيير اين و دهند تغيير مدني دادرسي

 تغييـر  اعـالم  كـه  گـردد  معلوم دادگاه بر چه چنان مدني دادرسي آيين قانون 89 ماده
 بـه  اوراق گيـرد   مـي  صـورت  دادرسـي  اطاله براي و بوده واقع خالف بر اقامت محل
   .  1است معتبر ابالغ اين و شد خواهد ابالغ اوليه مكان همان

  :دارد شرايطي مدني دادرسي آيين قانون 73 ماده برابر آگهي نتشارا
 اقامتگـاه  تعيـين  و شـود   مـي  محـسوب  دعـوي  در نفع ذي خواهان كه جا آن از: اوالً
  . است خواهان برعهده آگهي نشر هزينه رو، اين از باشد مي وي عهده بر خوانده
 سـابق  قانون در البته باشد، كثيراالنتشار هاي  روزنامه از يكي در بايد آگهي نتشارا: ثانياً

 ايـن  جديـد  قانون در لكن نمايد، آگهي نشر نيز رسمي روزنامه در كه بود ملزم خواهان
 قـانوني  مـالك  و تعريف كثيراالنتشار روزنامه واژه همچنين. است گرديده حذف مطلب

كندبلكهتعيينشدهمنتقلجاآنبهكهراشهريكهنيستكافيقدرهمينخصشاقامتمحلتغييراعالمدر«.1 محمددكتر:ازنقلبه؛19/7/1310 مورخ 936 ـ7205 تمييزيحكم.»كندمعرفينيزشهرآندرراخودمسكنبايد توسطبهولوخواندهاولاقامتمحلبهاخطاريهابالغ«همچنين،524. صاول،جلدهمان،لنگرودي،جعفريجعفر دادگاهاوخودكهاينمگرداداثرترتيبنبايدكردهمسافرتمشاراليه كهاينبههاآناعالمبهواستكافيكسانش .پيشين:ازنقلبه،27/12/1317 ـ2821 تمييزيحكم.»باشد ساختهآگاهخودثانوياقامتمحلازرا
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 . 1اسـت  نـشده  تعيـين  مبنـايي  نيـز  شمارگان حيث از آن تعيين براي و ندارد مشخصي
  . باشد مي عرف تشخيص معيار و مالك گفت بايد بنابراين،

 شـرط  ايـن . باشـد  مـاه  يك از كمتر نبايد رسيدگي جلسه تا آگهي انتشار تاريخ: ثالثاً
 تـاريخ  تسامح، اندك با است ممكن كه چرا دارد وي وكيل يا خواهان پيگيري به احتياج
  . شود ماه يك از كمتر رسيدگي جلسه تا آگهي انتشار

  قانوني ابالغ اعتبار ميزان) ج
 شـود،  واقـع  صـحيحĤ  قـانوني  ابـالغ  چه چنان شد، داده توضيح كنون تا كه گونه همان

 منـشاء  باشـد  كـه  طريـق  هر از قانوني ابالغ بنابراين باشد،  مي معتبر واقعي، ابالغ همانند
 نيز تفاوتهايي واقعي ابالغ با قانوني ابالغ آثار اين، وجود با. بود خواهد قانوني آثار كليه
 او از اليحـه  دريافـت  يـا  و خوانده حضور بدون و قانوني ابالغ اساس بر كه رايي دارد؛
 حكم چنين قانون اين 303 ماده دارد؛ واخواهي حق خوانده و بوده غيابي شود  مي صادر

 يـا  مقـام  قـايم  يـا  وكيـل  يـا  نـده، خوا كه اين مگر است حضوري دادگاه حكم«: كند  مي
 دفـاع  نيز كتبي طور به و نشده حاضر دادگاه جلسات از يك هيچ در وي قانوني نماينده
 در فقط واخواهي حق كه جا آن از. »باشد نشده واقعي ابالغ اخطاريه يا «و باشد ننموده
 رسـد   مي نظر به ماده اين ذيل به توجه با دارد، وجود غيرحضوري و غيابي احكام مورد

 تـصور  قابـل  مقـام  ايـن  در واقعـي،  ابـالغ  شرايط تمام وجود با حتي واخواهي، حق كه
 در كـه  انـد   نمـوده  وارد فراوانـي  اشـكاالت  مزبور ماده بر حقوقدانان حال، هر به. نباشد

 مطـرح  جـا  ايـن  در خـاص  طـور  بـه  كه بحثي اين، وجود با. پردازيم  مي بدان واخواهي
 كـه  مواردي كليه در«: است داشته مقرر كه است قانون اين 83 ماده با رابطه در گردد  مي
 صـورتي  در شـود  ابـالغ  مخاطـب  شخص غير به اوراق مبحث، اين مقررات موجب به

. »است رسيده مخاطب اطالع به اوراق كه شود محرز دادگاه براي كه است اعتبار داراي
 نمـايم  بررسـي  منطقـي  دقت با و نظري جهت از صرفاً را فوق ماده اگر رسد،  مي نظر به

 كـه  گفـت  تـوان   مي حتي و گرفت خواهد قرار ترديد مورد شدت به قانوني ابالغ اعتبار
  :كه چرا بود نخواهد اعتبار داراي وجه هيچ به قانوني ابالغ

 به خير يا است رسيده مخاطب اطالع به اوراق كه دادگاه براي امر اين احراز: اوالً
  . باشد نمي آسان وجه هيچ

.دادگستريحقوقياداره،5/9/58 ـ 4801/7 شمارهنظريه. 1
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 گيرنـد،   مـي  صـورت  آگهـي  نـشر  طريـق  از كـه  قانوني هاي ابالغ اغلب در: ثانياً

 بـا  دادگـاه  لكـن  گـردد،   نمي مطلع آن اوراق مضمون ابالغ از وجه هيچ به ابالغ مخاطب
 داراي را ابـالغ  شـود   مي محسوب ابالغ تاريخ كه آگهي انتشار تاريخ از ماه يك گذشت

  .نمايد مي رسيدگي به شروع و دانسته اعتبار
 مانـده  بـاقي  متـروك  دادرسي آيين قانون 83 ماده امروزه كه است داليل همين به

 قـانوني  ابـالغ  كه آن محض به كه اند متفق رويه اين بر قضايي رويه و ها  دادگاه و است
 امـر  ايـن  بـه  ديگـر  دادگاه قاضي و نمايند  مي آغاز را رسيدگي به شروع گرفت صورت

   نه؟ يا است رسيده آن مخاطب اطالع به قعĤوا قضايي اوراق آيا كه پردازند نمي
  

  ابالغ خاص موارد: سوم بند
 ابـالغ ) ب (محصور غير مخاطبان به ابالغ و) الف (كشور از خارج در مخاطبين به ابالغ

  .باشند مي بند اين موضوع) ج (حقوقي اشخاص به
  كشور از خارج مخاطبين به ابالغ) الف
 دادخواست ابالغ« كـه  است كرده مقرر چنين باره اين در مدني دادرسي آيين قانون 71 ماده
 ماموران. آيد  مي عمل به ايران سياسي يا كنسولي  ماموران وسيله به كشور از خارج در
 كـه  اي  وسـيله  هـر  يـا  سفارت مامورين وسيله به را آن ضمايم و دادخواست شده ياد

 بـه  خارجه امور وزارت طريق از را مراتب و فرستند  مي خوانده براي باشد داشته امكان
 مـاموران  خوانـده،  اقامـت  محـل  كـشور  در كـه  صورتي در. رسانند  مي دادگاه اطالع

 بدانـد  مقتضي كه طريقي به خارجه امور وزارت را اقدام اين نباشند سياسي يا كنسولي
 جـا  آن در كـشورما  و باشـد  كـشور  از خـارج  در خوانده اگر ماده، بنابراين .»دهد  مي انجام

 طريق از را قضايي اوراق دادگاه دفتر كه است نحو بدين ابالغ شيوه باشد، داشته كنسولگري
 در ايـران  كنسولگري به اوراق اين. كند  مي ارسال خارجه وزارت به دادگستري حقوقي دفتر

 وسيله به را قضايي اوراق مربوط كشور در ايران كنسولگري و شود  مي ارسال مربوطه كشور
 هنگـام  بـه  را پستي رسيد قبض و كرده ارسال شده تعيين نشاني به قبضه دو سفارشي پست
 كـل  اداره فرسـتند؛   مـي  خارجه وزارت در كنسولگري امور كل اداره به قضايي اوراق ارسال
 كـه  دادگـاهي  شعبه دفتر به دادگستري حقوقي دفتر طريق از را پستي رسيد قبض نيز مزبور
 گـردد   مـي  مطـرح  كـه  پرسشي فوق مراتب هب توجه با. كند  مي ارسال است خواسته را ابالغ
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 ابالغ اگر و خير يا است گرفته صورت ابالغي اساساً الذكر،  فوق كيفيت با آيا كه است چنين
   قانوني؟ يا است واقعي ابالغ اين شده انجام

 در (دادرسـي  اطالـه  از جلـوگيري  و امر در سهولت براي دهندگان دادخواست از برخي
 اقامتگاه بودن، المكان مجهول قيد به اقدام) باشد كشور رجخا ساكن خوانده كه صورتي

 اصـول  لحـاظ  از عملـي  چنـين  كـه  بـراين  عـالوه  نگارنده، نظر به ولي،. نمايند  مي وي
 صـورت  در دعـوا  خوانـده  كـه  گـردد   مي موجب  اقدامي چنين نيست، پسنديده اخالقي،

 به نيز و باشد خواهيوا حق مستحق صادره، رأي يا و دعوا موضوع از نمودن پيدا اطالع
 سپردن به مكلف خواهان) است غيابي رأي چون (موردي، چنين در راي، اجراي هنگام
. باشد  نمي منطقي و صحيح حالتي، چنين در المكان مجهول نوشتن بنابراين،. شود تأمين

 ابـالغ  نـوع  ايـن  در كـه  اسـت  ايـن  سوال، اين مورد در گيري  نتيجه بهترين حال، هر به
 اسـت  رسيده وي به اوراق كه نمايد اعالم و نموده مراجعه كنسولگري به غابال مخاطب

 مراجعـه  كنـسولگري  بـه  ابـالغ  مخاطـب  كـه  زمـاني  لكن بود، خواهد واقعي ابالغ اين
 خيـر  يـا  اسـت  گرفته صورت ابالغ اساساً حالتي چنين در كه اين درخصوص كند،  نمي

 ابـالغ  دربـاره  است، منتفي واقعي غابال مخاطب، مراجعه عدم با زيرا. دارد وجود ترديد
 بـه  كـشور  از خارج در ساكن مخاطب به نسبت آگهي انتشار داشت بيان بايد نيز قانوني

 او بـه  نـسبت  نيـز  الـصاق  يـا  و بستگان و خدمه به ابالغ و گيرد  نمي صورت وجه هيچ
 مـامور  تواند  نمي رساند  مي مخاطب به را سفارشي پست كه كسي اساساً چه است منتفي
 سـوي  از. بـدانيم  ابالغ مامور حكم در را پست مامور مواردي، در اگر حتي باشد، ابالغ

 ابـالغ  تـوان   نمـي  نيز را امر اين شود،  نمي برگردانده اوراق رسيد ثاني نسخه چون ديگر،
 دسـت  بـه  اوراق كـه  ايـن  از قبل كشور از خارج ابالغ در ديگر، بيان به. نمود محسوب
 اوراق آيـا  كه گردد  نمي مشخص و شود  مي برگردانده تيپس رسيد قبض برسد، مخاطب

 باشـد   مـي  صحيح ابالغ مخاطب نشاني كه اين يا و خير يا رسد  مي آن مخاطب دست به
  .خير يا

 ابـالغ  دارد منافع حافظ كنسولگري، جاي به ايران كه كشورهايي در كه، آن آخر نكته
 سـاكن  مخاطبان به قضايي اوراق غابال مثال عنوان به. گيرد  مي صورت منافع حافظ طريق از

  . يابد مي انجام باشد، مي ايران منافع حافظ كه پاكستان سفارت طريق از آمريكا متحده اياالت
 هماننـد  منـافع،  حـافظ  نـه  و دارد كنسولگري نه جا آن در ايران كه هم كشورهاي در
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 خارجـه  مـور ا وزارت كـه  ممكـن،  طريـق  هـر  به اوراق ابالغ آفريقايي، كشورهاي از برخي

  .گيرد مي انجام بداند مقتضي
  غيرمحصور مخاطبان به ابالغ) ب

 اهـالي  به راجع دعاوي در كه كرده مقرر باره اين در  مدني دادرسي آيين قانون 74 ماده
 مفاد آگهي بر عالوه است محصور ها  آن عده كه شهر از بخشي يا شهر ده، از اعم معين،

 كـه  اشخاصـي  يـا  شـخص  بـه  دادخواست از هنسخ يك قبل، ماده شرح به دادخواست
 در مـاده،  ايـن  بـه  توجـه  با. شود  مي ابالغ كند  مي معرفي خود معارض را ها آن خواهان
 يـك ) 73 مـاده  (آگهـي  انتـشار  بـر  عالوه باشند، غيرمحصور ابالغ مخاطبان كه صورتي

 معرفـي  خـود  معارض خواهان كه اشخاصي يا شخص به بايد هم دادخواست از نسخه
  . گردد ابالغ ند،ك مي
   حقوقي اشخاص به ابالغ) ج

 تقـسيم  دسـته  دو بـه  را حقـوقي  اشـخاص  مـدني،  دادرسـي  آيـين  قانون 76 و 75 مواد
  :نمايند مي
 دولـت،  بـه  وابـسته  هـاي   سازمان دولتي، ادارات از عبارتند كه دولتي  عمومي نهادهاي. 1

 از بخـشي  يـا  متمـا  كه موسساتي و ها  شهرداري عمومي، خدمات به مامور موسسات
 عادي ابالغ همانند نهادها اين به ابالغ). 75 ماده (است دولت به متعلق ها آن سرمايه
 مرجـع  دفتـر  ريـيس  بـه  ضـمايم  و اخطاريـه  و اوراق كه معنا بدين. گيرد  مي صورت
 امتناع صورت در. گردد  مي اخذ رسيد ديگر نسخه در و ابالغ او مقام قايم يا مخاطب

 اوراق و قيـد  اخطاريـه  بـرگ  در مراتـب  اوراق اخذ از رييس قامم قايم و دفتر رييس
 نـدادن  ضـمايم  و اخطاريـه  اوراق گـرفتن  از استنكاف موارد اين در گردند؛  مي اعاده

 مراجـع  بـه  دادگـاه  دفتر مدير وسيله به و و بود خواهد وظيفه انجام از تخلف رسيد،
 بـه  رسـيدگي  انونقـ  در مقـرر  مجـازات  بـه  متخلفـين  و شود  مي تخلف اعالم صالح

  . شد خواهند محكوم اداري تخلفات
 ذكر حقوقي اشخاص كليه يعني مدني دادرسي آيين قانون 76 مذكور حقوقي اشخاص ساير. 2

 موسـسات  و تجـاري  هـاي   شـركت  يعني خصوصي هاي  شركت شامل كه 75 ماده در نشده
 مـورد  در ردمـوا  ايـن  در آن ضـمايم  و دادخواسـت  ابـالغ . شـود   مـي  غيردولتـي  غيرانتفاعي

 غيـر  موسـسات  در و امـضاء  حـق  دارنـده  يا او مقام قائم يا مدير به خصوصي، هاي  شركت
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  .گيرد مي صورت امضاء حق دارنده به يا و او مقام قائم يا موسسه رييس به انتفاعي

 سـاير  بـه  راجـع  دعـاوي  در كه است كرده مقرر همچنين مدني دادرسي آيين قانون 76 ماده
 در و امـضاء  حـق  دارنـده  يا مقام قايم يا مدير به آن ضمايم و واستدادخ حقوقي، اشخاص
 خواهد ابالغ) 72،69،68 (مواد مقررات رعايت با موسسه دفتر مسئول به امكان عدم صورت

 بـه  اوراق نگـردد،  ممكن شده تعيين محل در دعوا اوراق ابالغ گاه هر ماده اين مورد در. شد
 در). 1 تبصره (شد خواهد ابالغ شده، معرفي ها  ركتش ثبت اداره به كه محلي آخرين آدرس
 يـا  ورشكـستگي  امـور  تصفيه اداره به آن ضمايم و دادخواست ورشكسته، به مربوط دعاوي

 بـه  مربـوط  دعـاوي  در همچنـين، ). مـاده  آن 2 تبـصره   (1شـد  خواهـد  ابـالغ  تـصفيه  مدير
 آخـرين  به آن ضمايم و اخطاريه اوراق نباشد، تصفيه مدير داراي كه شده منحل هاي  شركت

 ابـالغ  اسـت  شـده  معرفي ها  شركت ثبت اداره به كه محلي آخرين در و انحالل از قبل مدير
  ).3 تبصره (شد خواهد

ازنسخه يكبايدنباشدتصفيهادارهكهنقاطيدر)كنونيقانون 76 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 102 مادهبرابر«.1 ناظركارمند صورتايندر.شودابالغورشكستهشخصبهديگرنسخهوتصفيهبهناظردنكارمتوسطدعوياوراق ديـوان چهـارم  شـعبه  .31/4/1320 ــ 1195 شمارهتمييزيحكم.»شودمطلعدعوياوراقازتصفيهمديرازقبلبايد 7. صهمان،لنگرودي،جعفريجعفريمحمددكترازنقلبهكشور؛عالي
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  دعوا به رسيدگي

 بايـد  خواهـان  كـه  نمـود  اقامـه  صـالح  مراجـع  در را آن تـوان   مـي  دعـوا،  تحقق از پس
 ابـالغ  از پس و شود ابالغ خوانده به كمدار همراه به او مدعاي و كند ارائه دادخواست

 ايـن . پـردازد   مـي  دعـوا  موضـوع  به دادگاه شد داده توضيح آن كامل و صحيح شكل كه
 دادرسـي  و) اول مبحـث  (معمـولي  دادرسـي : پردازد  مي موضوع اين به بند دو در فصل
  ).دوم مبحث (فوري

  
  معمولي دادرسي در دعوا به رسيدگي: اول مبحث

 بينـي  پيش طريق دو دعوا به رسيدگي براي 1318 مصوب مدني درسيدا آيين قانون رد
 دادرسـي ). قـانون  ايـن  بعـد  بـه  143 مواد (اختصاري دادرسي عادي، دادرسي: بود شده

 بـدين  گرفـت   مـي  صـورت  لـوايح  تبادل طريق از بود، رايج و معمول دادرسي كه عادي
 آن از نـسخه  يك آن يلتكم يا و دادخواست تقديم از پس دادگاه دفتر مدير كه مضمون

 آن ضـمايم  و دادخواسـت  دريافـت  با خوانده نمود،  مي تسليم خوانده به ابالغ جهت را
 پاسخ مستند هم را داليلي چه چنان و داد  مي پاسخ خواهان ادعاي به روز ده ظرف بايد
 بايد خوانده پاسخ. نمايد پيوست خود پاسخ به را ها آن تمام بود الزم داد،  مي قرار خود

 اليحـه  دريافت از پس دفتر مدير. شد  مي ارسال نسخه يك عالوه به ها  خواهان تعداد هب
 پاسـخ  بايـد  نيـز  خواهـان . فرسـتاد   مي خواهان براي را آن از نسخه يك خوانده، جوابيه
 پاسـخ  ايـن . نمـود   مـي  تـسليم  دادگاه دفتر به مقرر مهلت ظرف را خوانده جوابيه اليحه
 لـوايح  تبـادل  خواهـان  بـه  خوانـده  مجدد پاسخ با و شد  يم ابالغ خوانده به دفتر توسط
 چـه  چنان و گرديد  مي رسيدگي وارد دادگاه لوايح، تبادل خاتمه از پس. يافت  مي خاتمه
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 دادگـاه  نمود  مي ايجاب را جلسه تشكيل داليل، به رسيدگي يا و دعوي اصحاب توضيح
 دو با كه دادرسي نوع اين .كرد  مي صادر را خود رأي واال داد  مي جلسه تشكيل به دستور

 ايـن  در اسـتثنايي،  طور به لكن بود دادرسي اصلي صورت شد  مي انجام لوايح تبادل بار
 آن محـض  بـه  اختصاري دادرسي در. بود شده بيني  پيش نيز اختصاري دادرسي سيستم،

 بـدون  گرديـد،   مي برطرف آن نقايص و شد  مي دريافت دفتر مدير توسط دادخواست كه
  .گرفت مي صورت رسيدگي وقت تعيين مستقيماً حلواي تبادل

 انقـالب  و  عمـومي  هاي  دادگاه تشكيل قانوني اليحه  تصويب با 1358 ماه مهر در
 حقـوقي  دعاوي كليه به رسيدگي كه گرديد مقرر آن 11 ماده در انقالب، شوراي توسط

 انجـام  مـدني  دادرسي آيين قانون در مقرر ترتيب به اختصاري دادرسي قواعد رعايت با
  .شد

 براسـاس  فقـط  دعـوي  بـه  رسـيدگي  شـيوه  مـدني  دادرسي آيين كنوني قانون در
 تنها حاضر، حال در كه جا آن از رو، اين از است، گرديده بيني پيش اختصاري دادرسي

 اختـصاري  دادرسـي  ديگـر  آن بـه  اسـت،  معمـول  دعـوي  بـراي  رسـيدگي  شيوه همين
. اسـت  سـابق  قانون اختصاري دادرسي مانه امروز معمول دادرسي بنابراين،. گويند  نمي

 وقـت  ابـالغ  با ذيل ترتيب به دادرسي نوع اين در دعوي به دادگاه رسيدگي حال، هر به
  :بود خواهد ،)دوم بند (دادرسي جلسه تشكيل ،)اول بند (دادرسي

  
  دادرسي وقت ابالغ: اول بند
 اختيـار  در را آن فـورآ  اسـت  موظـف  دفتر مدير شد كامل دادخواست كه آن محض به

 كامل دادخواست نيز وي نظر به كه صورتي در و مالحظه را آن دادگاه. دهد قرار دادگاه
 قرار از (دادرسي وقت تا نمايد  مي اعاده دفتر به وقت تعيين دستور صدور با را آن باشد،
 دادرسـي  وقـت  ابالغ با دعوي به رسيدگي. شود ابالغ و تعيين) ساعت و سال ماه روز،
 دربـاره  كه باشد  مي دادخواست ابالغ مقررات تابع نيز دادرسي وقت ابالغ. رددگ  مي آغاز

 دادگـاه  دادرسـي  جلـسه  تشكيل زمان تا رسيدگي وقت ابالغ دستور زمان از. نوشتيم آن
 وظـايف  كـه  چرا دارد فراواني اهميت وكالء براي مدت اين لكن دهد،  نمي انجام كاري

 دادگـاه  دفتـر  بـه  ،اوالً كـه  ايـن  جمله از باشد،  يم ها  آن عهده بر مدت اين در گوناگوني
 دفتر به ها آن دوم نسخه و شده ابالغ موقع به ها  ابالغيه كه نمايند دقت و نموده مراجعه
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 نـشر  بـين  فاصله كه شود دقت است آگهي نشر به احتياج اگر و خير يا است شده اعاده
 از اسـت  الزم پرونده براي  مياستعال اگر ثانياً. نشود ماه يك از كمتر جلسه وقت و آگهي
 مـورد  در ثبتـي  اسـتعالم  مانند بنمايد، خواست در را مذكور استعالم كه بخواهند دادگاه
 خواهـد  جلـوتر  جلسه يك هميشه مطروحه پرونده اقدامات اين انجام با كه چرا امالك

  . بود
  

   دادرسي جلسه تشكيل: دوم بند
 از پـس  كه شد خواهد تشكيل دعوا صحابا به آن ابالغ و وقت تعيين با دادرسي جلسه

  .داشت خواهند برعهده تكاليفي و حقوق) ب (دادگاه و) الف (آنان از يك هر آن
  دادرسي جلسه در دعوي طرفين تكاليف و حقوق) الف
  :حضور. 1

 كنـد  ارسـال  اليحـه  كـه  اين يا و يافته حضور دادرسي جلسه در توانند  مي طرفين
 دادرسـي  جلـسه  در هـا  آن وكيـل  كه اين يا ،)مدني دادرسي آيين قانون 93 ماده(

 دو هـر  يا او وكيل يا و دعوا طرف  شخص حضور دادرسي اگر البته،. شود حاضر
 مكلف ها آن صورت اين در كه نمايد  مي قيد اخطاريه برگ در را آن بداند الزم را
 شخص حضور دادگاه چه چنان). قانون اين94 ماده (باشند  مي دادگاه در حضور به
 چيست؟ تكليف نشوند حاضر دادرسي جلسه در ها آن ولي بداند الزم را وكيل يا
 در حـضور  از موجـه  عـذر  بدون او و باشد الزم وكيل حضور اگر رسد  مي نظر به

 مـستقال  و شـود   مي محسوب  انتظامي تخلف وي امتناع ورزد امتناع دادرسي جلسه
 قـانون  ايـن  95 ماده ي،دعو طرف حضور عدم با رابطه در اما است رسيدگي قابل
 جلـسه  در آنـان  وكيـل  يا و دعوي اصحاب از يك هر حضور عدم«: دارد  مي مقرر

 اخـذ  بـه  دادگـاه  كـه  مـوردي  در. نيـست  تـصميم  اتخاذ و رسيدگي مانع دادرسي
 و نـشود  حاضر شده تعيين جلسه در نامبرده و باشد داشته نياز خواهان از توضيح

 بـا  كـه  صورتي در همچنين بدهد، رأي نتواند هدادگا هم خوانده از توضيح اخذ با
 ماهيـت  در نتواند دادگاه و نشوند، حاضر دعوي اصحاب از يك هيچ قبلي دعوت

  . »شد خواهد ابطال دادخواست صادركند، راي توضيح اخذ بدون دعوا
 اگـر  نشود، حاضر دادرسي جلسه در وي اما باشد، الزم خوانده حضور اگر اكنون
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 داليـل  اگـر  و نمايـد    مي رأي صدور به اقدام و رسيدگي دادگاه باشد، كافي داليل
 كـه  شود مشخص رسيدگي حين در چه چنان. شود  مي تجديد جلسه نباشد، كافي

 صـادر  خواهـان  حقـي   بـي  بـه  حكـم  نـدارد،  مـدعايش  اثبات براي دليلي خواهان
 حاضـر  دادگـاه  در خوانـده  و باشـد،  سـوگند  خواهان داليل از يكي اگر. گردد  مي

 سـوگند  اداي از ولي يافته حضور دادگاه در نامبرده كه است موردي همانند د؛نشو
 سـوگند  اداي با و شود  مي رد خواهان به سوگند صورت اين در كه نمايد  مي نكول

 مـشمول  موضـوع  كه اين بر مشروط گردد،  مي اثبات وي دعواي خواهان ناحيه از
 اصـحاب  از يكي شدن زنداني و توقيف صورت در« نـشود  قانون اين106 ماده

 مـسافرت  يـا  دولتـي  ماموريـت  يـا   نظامي ماموريت محل به عزيمت يا دعوي
 تعيـين  بـراي  كـافي  مهلـت  دادگاه ليكن شود،  نمي متوقف دادرسي ضروري،

  . 1»دهد مي آنان به وكيل
  :اسناد اصول ارائه. 2

 هكـ  اسـنادي  اصـل  بايـد  خواهـان «: دارد  مـي  مقرر مدني دادرسي آيين قانون 96 ماده
 خوانـده  نمايـد،  حاضر دادرسي در است كرده دادخواست ضميمه را ها آن رونوشت

 جلـسه  در نمايـد  استفاده ها آن از خواهد  مي كه را اسنادي رونوشت و اصل بايد نيز
 يـك  عـالوه  به ها  خواهان تعداد به بايد خوانده اسناد رونوشت. نمايد حاضر دادرسي

 ديگـر  نـسخه  و بايگـاني  پرونده در شده ديا هاي  رونوشت از نسخه يك. باشد نسخه
 يـا  نخواهـد  دعـوي  اصـحاب  از يكـي  گاه هر ماده اين مورد در. شود  مي تسليم طرف به

 اگـر  و را خـود  اسـناد  اصـل  بايـد  اسـت  خواهان چه چنان شود، حاضر دادگاه در نتواند
 و گـاه داد در ارائـه  بـراي  خود نماينده يا وكيل به را اسناد رونوشت و اصل است خوانده
 واقع انكار و ترديد مورد و باشد عادي سند آن كه صورتي در واال بفرستد طرف مالحظه

 دادخواست و باشد خواهان اگر و شود  مي خارج او داليل عداد از باشد خوانده اگر شود،
دردعـوي  طـرفين ازيكهرحضورعدم«)كنونيقانون 95 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 165 مادهمفادمطابق. 1 توضـيح اخذ بهمحتاجدادگاهكهمورديدرونيستقانونيتصميماتخاذوگاهدادرسيدگيازمانعرسيدگيجلسه امكـان دعـوي  خوانـده ازتوضيحاخذباكهصورتيدرنشود،حاضررسيدگيجلسهدرخواهانوباشدخواهاناز عـدم گـر ااينـصورت غيـر درونمايد ميرأيصدورورسيدگيبهاقدامدادگاهباشدفراهمرأيصدورورسيدگي حضورعدمعلتصورتيكهدروگردد ميابطالدادخواستباشدموجهعذراعالمبدونجلسه،درخواهانحضور دادگاهدرشركتبهقادر بودناسارتدرعلتبهخواهانكهاستعالمموردمانندشود،دادهتشخيصموجهخواهان حاضردادگاهجلسهدروبتواندشدهاسارترفعخواهانازكهزمانيتارارسيدگيجلساتبايددادگاهاست،نبوده .دادگستري حقوقياداره،15/9/63 ـ 5066/7 شمارهبهنظريه.»نمايدتجديدشود،
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 خوانـده  كـه  صورتي در. گردد  مي ابطال خصوص آن در نباشد ديگري ادله به مستند وي
 جلسه تأخير دارد حق كند حاضر را خود اسناد نتواند ديگر داليل يا مدت  كمي واسطه به
 تعيـين  با دانست صحت به مقرون را او درخواست دادگاه چه چنان نمايد، درخواست را

  . »نمايد مي رسيدگي موضوع به نسبت نوبت از خارج جلسه
 دادگـاه  در نتوانـد  يـا  نخواهد دعوي اصحاب از يك هر چه چنان فوق ماده براساس

 دادگـاه  به خويش نماينده يا وكيل توسط را خويش اسناد اصول تواند  مي شود حاضر
 انجـام  نماينـده  توسـط  اسـناد  اصـول  ارائـه  كـه  صورتي در است بديهي نمايد، ارائه
 را دعـوي  در دفـاع  حـق  و داشت خواهد را اسناد اصول ارائه حق فقط وي گيرد  مي

 ننماينـد  ارائـه  را اسـناد  اصول جلسه نپايا تا دعوي اصحاب اگر ترتيب، بدين. ندارد
 اسـناد  اصول ارائه عدم صرف بگوييم كه اين يك كرد؛ نظر اظهار توان  مي نحو دو به
 بـسيار  اجرايـي  ضـمانت  كـه  شـود   مي داليل عداد از آن خروج باعث اول جلسه در

 كـه  دهـد  مهلـت  وي به بايد دادگاه كه اين به شويم قايل كه اين دو و است شديدي
 ملـزم  را دعـوي  اصحاب كه باشد  مي ماده آن در قانونگذار دستور با مغاير نيز دگاهدي اين

 خـود  قانونگـذار  حال، هر به. نمايند حاضر را خويش اسناد اول جلسه تا كه است نموده
 ميـان  نيـز  و  رسـمي  و عادي اسناد ميان كه است برگزيده را اي  ميانه حل راه مورد، اين در

 سـند  چـه  چنـان  ،96 مـاده  ذيل به توجه با است؛ شده تفكيك به قايل خوانده و خواهان
 داليـل  عـداد  از باشـد  خوانده جانب از اگر شود، واقع ترديد و انكار مورد و باشد عادي
 ادلـه  بـه  مـستند  وي دادخواسـت  و باشـد  خواهـان  جانب از چه چنان و شود  مي خارج

 ادعـاي  عـادي  سـند  ردمـو  در اگر همچنين. گردد  مي ابطال او دادخواست نباشد ديگري
 موظـف  باشد باقي سند از استفاده به طرف كه صورتي در ،220 ماده براساس شود جعل
 تسليم دادگاه دفتر به را جعل ادعاي موضوع سند اصل ابالغ تاريخ از روز ده ظرف است
 از سـند  كند خودداري دفتر به آن تسليم از سند صاحب مقرر موعد در چه چنان و نمايد
 يـا  وكيـل  كـه  مواردي در ماده همين تبصره اساس بر. شد خواهد خارج وي لدالي عداد

 سند اصل به دسترسي او چه چنان باشد داشته مداخله دادرسي در ديگري قانوني نماينده
 خواهـد  او به سند اصل ارائه براي مناسبي مهلت دادگاه و دارد استمهال حق باشد نداشته

 نيست، مسموع ترديد و انكار  رسمي اسناد مقابل در هك جا آن از باشد  رسمي سند اگر. داد
  .ندارد اجرايي ضمانت دادرسي اول جلسه در سند ارائه عدم
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  :مرتبط دعاوي از دادگاه ساختن مطلع. 3

 دعواي با كامل ارتباط كه ديگري دعاوي اگر« :مدني دادرسي آيين قانون 103 ماده
 جـا  يـك  هـا  آن  تمـامي  به اهدادگ باشد، مطرح دادگاه همان در دارند شده طرح

 شـعب  از يكي در باشد، شده مطرح شعبه چند در چه چنان و نمايد  مي رسيدگي
 يا وكال ماده اين مورد در. شد خواهد رسيدگي جا يك اول شعبه رييس تعيين با

 عنـوان  بـه . »نماينـد  مستحضر را دادگاه مربوط، دعاوي از مكلفند دعوي اصحاب
 تنظـيم  بـه  الـزام  دعواي هم ديگري دادگاه در و باشد حمطر يد خلع دعواي اگر مثال
 صـورت  رسيدگي دادگاه يك در بايد دعوا دو هر به باشد، گرديده مطرح  رسمي سند
 دعـوا  طرفين يا وكالء رو، اين از شود صادر متفاوت رأي دو داد امكان كه چرا. گيرد

 مرتكـب  نماينـد  ناعامت كاري چنين از وكال چه چنان و نموده مطلع را دادگاه مكلفند
 فاقـد  امـر  ايـن  از خـودداري  دعـوا  اصـحاب  مـورد  در لـيكن  اند  شده  انتظامي تخلف

  . اجراست ضمانت
  رسيدگي جلسه در دادگاه تكاليف و حقوق) ب

   باشد؛ مي دادگاه وظايف از جلسه صورت تنظيم و جلسه اداره
   :جلسه اداره. 1

 رسيدگي به شروع شامل جلسه اداره. دادگاه تكليف هم و است دادگاه حق هم جلسه اداره
 اداره در معمـوال . باشـد   مي مباحث طرح شيوه و جلسه نظم دعوا، اصحاب نوبت رعايت با

 چند هر. نمايد مطرح را داليلش و ادعاها كه خواهد  مي خواهان از ابتدا دادگاه رييس جلسه
 آن ضـمايم  و سـت دادخوا موجـب  به را خود استدالالت و داليل و ادعاها قبال خواهان كه
 مطـرح  را خـويش  دفاعيات كه خواهد  مي خوانده از سپس،. است رسانده خوانده اطالع به

 جلـسه  ادامـه  همچنـين . كنـد   مي پيدا ادامه بداند، الزم دادگاه كه جايي تا ترتيب اين و نمايد
 مقـرر  جلسه نظم رعايت براي ترتيباتي تواند  مي دادگاه و باشد  مي آن در نظم وجود مستلزم

 موجـب  كـه  را اشخاصـي  اخـراج  دستور تواند  مي دادگاه« دارد  مي بيان 101 ماده. دارد
 تـا  يـا  و كنـد  صـادر  جلسه صورت در اختالل نحوه ذكر با شوند، جلسه نظم اختالل
 و شود  مي اجرا فوري حكم اين. نمايد صادر را آنان حبس حكم ساعت چهار و بيست

 محكوم روز پنج تا يك از حبس به باشد آنان وكالي يا دعوي اصحاب از مرتكب اگر
  .»شد خواهد
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 معاينه جلسه به و است دادرسي جلسات نظم با ارتباط در مزبور ماده داشت توجه بايد البته

 اختاللـي  قـرار  اجـراي  محـل  در چـه  چنـان  رو، اين از يابد  نمي تسري محلي تحقيقات و
 از توانـد   نمـي  دادگاه عالوه به. تاس  انتظامي نيروي برعهده نظر به نظم  تأمين گيرد، صورت

 صـورت  در اخـتالل  نحوه ذكر با بايد مذكور دستور رو، اين از كند استفاده سوء مزبور حق
 محلـي  تحقيقـات  براي دادگاه دادرس كه موردي در «مثال عنوان به. گردد قيد دادگاه جلسه

 سـه  تا را عويد اصحاب و وكال از يكي داده دستور مراجعت از پس و رفته شهر خارج به
 از خـارج  در جلسه نظم اخالل عنوان به وكيل توقيف كه اين از نظر قطع نمايند حبس روز

 كاشف كه مجلسي صورت آن جهت به چون بوده،  تأمين قرار به راجع كه رسيدگي جلسه
  تأمين جلسه نظم به مخل كه سرزده وكيل از عملي چه كه دارد معلوم و بوده اختالل نوع از

  . 1»است تخلف نشده، تنظيم كند صدق آن بر رسيدگي جلسه كه فرض بر دليل
  :جلسه صورت تنظيم. 2

 حتـي  گـردد،  تنظيم نيز آن جلسه صورت بايد حتماً دادرسي، جلسه تشكيل وجود با
 اظهـارات  و دادگـاه  اقـدامات  كه چرا باشد، نشده دعوا ماهوي بحث وارد دادگاه اگر

 جانـب  از مقررات و قوانين كه شد مطمئن تا ددگر مكتوب بايد لزوماً طرفين شفاهي
. اسـت  داشته مبذول پرونده محتويات به را الزم عنايات دادگاه و شده رعايت دادگاه
 عـين  نيـز  و جلـسه  در افتـاده  اتفـاق  جريانـات  تمـامي  كـه  ندارد  لزومي است بديهي

 بايـد   تنظيمي جلسه صورت بلكه شود، قيد جلسه صورت در دعوا اصحاب اظهارات
 اصـحاب  اظهـارات  عـين  زير موارد در 102 ماده براساس لكن باشد مفيد و مختصر
 وقتـي  .2 باشد؛ اقرار بر مشتمل آنان از يكي بيان كه وقتي .1: شود نوشته بايد دعوي

 در .3 نمايـد؛  اسـتفاده  ديگـر  طـرف  اظهـارات  از بخواهـد  دعوا اصحاب از يكي كه
  .بداند الزم را عبارت عين درج جهتي به دادگاه كه صورتي

 ذيـل  بايـد  است شده قيد جلسه صورت در حضورش كس هر كه داشت توجه بايد
 تواننـد   مي كنندگان امضاء كه است واضح. دعوا اصحاب جمله از نمايد؛ امضاء را آن

  . دهند مطابقت خويش اظهارات با و خوانده را جلسه صورت مندرجات
  :طرفين مذاكرات استماع. 3

 نمايـد؛  اسـتماع  را طـرفين  مـذاكرات  اسـت  مكلـف  ادگـاه د جلـسه،  تـشكيل  از پس
.قضاتانتظاميعاليمحكمه،29/4/1328 ـ4511 شمارهحكم. 1
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 تمام شامل كلمه اعم معناي به دفاعيات لفظ و ناميد نيز دفاعيات توان  مي را مذاكرات

 معنـاي  بـه  دفـاع  از مقـصود  لكـن  شود،  مي خوانده و خواهان هاي  استدالل و ادعاها
  .باشد مي وي وكيل يا خوانده شخص دفاع اخص

 كـه  چـرا  باشـد،   مـي  دادگاه وظايف از دعوا اصحاب دفاعيات استماع حتم ورط به: دفاعيات. 1 .3
ـارچوب  در آزادانـه  بتواننـد  دعـوا  اصحاب كه نمايد  مي ايجاب دفاعي حقوق رعايت اصل  چه
 و برسانند دادگاه اطالع به را خود هاي  استدالل و ادله ادعاها، تمام دادگاه، جلسه مقررات و نظم
ـاي  استدالل و ادله ادعاها،  ماميت از شدن آگاه امكان نيز ـته  نيـز  را مقابـل  طـرف  ه ـند  داش . باش

ـاه  درً صاشخـ  طـرفين  كه فرضي در حتي باشد كتبي صورت به تواند  مي طرفين دفاعيات  دادگ
ـات . شود انجام شفاهي تواند  مي نيز و دارند حضور ـان  ناحيـه  از هميـشه  شـفاهي  دفاعي  خواه
  . دهد توضيح را ويشخ دعواي است ملزم كه چرا گردد، مي شروع

ـاص  طور به خوانده حق لحاظ گردد بيان بايد كه  مهمي نكته: اخص معناي به دفاع .2. 3  در خ
 خوانـده  حـق  تنها خاص معناي در دفاع كه چرا باشد،  مي دادگاه طرف از آن استماع و دفاع
ـار  ماننـد  است عادي صورت به دفاع گاهي. باشد  مي دعوا ـاي  انك ـان  ادع  دعـواي  در خواه

 مقابل در خوانده كه اين همانند شود  مي مطرح جديدي ادعاي با همراه دفاع گاهي و طلب؛
ـاريخ  به رسيدي طي كه دارد  مي بيان خواهان طلب دعواي ـانزده  ت ـال  شـهريور  پ  ،1379 س
ـاي  مـدارك  و داليـل  بايد خوانده صورت اين در كه است نموده پرداخته را وي طلب  ادع
  .نمايد تقديم دادگاه به نيز را خود

  :دادرسي طواري. 4
 و دادرسـي  جلـسه  تشكيل دادرسي، وقت ابالغ (شده داده توضيح فوق بندهاي در كه مواردي
 است ممكن كه هستند موارد برخي ليكن دارد وجود دعاوي تمام در ،)طرفين مذاكرات استماع

ـته  وجـود  ديگـري  دادرسي در و بيفتد اتفاق دادرسي يك در ـاري  را امـور  ايـن  باشـد؛  نداش  ط
 از يكـي  فـوت  ماننـد  باشـد   مـي  طبيعي خارجي اتفاق صورت به گاه دادرسي طواري. نامند  مي

 صـورت  بـه  يا و خواسته، تأمين مانند گردد  مي مطرح اصلي دعواي با رابطه در كه اين يا طرفين
ـاوي  هماننـد  دعاوي اين كه شود  مي مطرح جديدي دعواي ـيدگي  مـورد  مـستقل  دع  قـرار  رس
 شـخص  ورود و ثالـث  شـخص  جلب اضافي، دعاوي از عبارتند از عبارتند كه گرفت خواهند

  . ثالث
  :دادرسي جلسه تجديد. 5
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ـاه  كـه  اسـت  ايـن  بـر  اصل باشد، فراهم رسيدگي موجبات دادرسي اول جلسه در اگر  دادگ

 جلـسه  تجديـد  گفـت  بايد رو، اين از نمايد  مي قطعي رأي صدور به اقدام و نموده رسيدگي
 روز و قيـد  دادگاه جلسه صورت در بايد آن قانوني علت نتيجتا و بوده اصل خالف دادرسي

   .1گردد ابالغ دعوي اصحاب به و شده تعيين بعد جلسه ساعت و
 گـردد   مـي  رأي صـدور  آماده پرونده اول، جلسه در دادگاه رسيدگي از پس گاهي
 همـين  به ددان  مي الزم پرونده در را ثبتي استعالم وجود مثال، عنوان به دادگاه لكن

 وقـت  يـا  نظـارت  وقـت  ثبـت،  اداره از اسـتعالم  به دستور صدور با دادگاه دليل،
 تجديـد  و طـرفين  احـضار  بـه   لزومـي  احتيـاطي  وقت در. نمايد  مي تعيين احتياطي

 احتيـاطي  وقـت  در دسـتور،  نتيجـه  حصول از پس دادگاه و نيست دادرسي جلسه
 مـواردي  ايـن،  وجود با. نمايد  مي اقدام رأي صدور به نسبت و مالحظه را پرونده
 برشـمرده  دادرسي جلسه تجديد موجبات از را ها آن صراحت به قانون كه هستند
  :است

 در «قـانون  ايـن  96 مـاده  ذيـل  براساس: اسناد اصول ارائه براي خوانده تقاضاي.1 .5
 حاضـر  را خود اسناد نتواند ديگر داليل يا مدت  كمي واسطه به خوانده كه صورتي

 را او درخواسـت  دادگاه چه چنان نمايد؛ درخواست را جلسه تأخير دارد حق كند
 موضـوع  بـه  نـسبت  نوبـت  از خـارج  جلـسه  تعيـين  بـا  دانست صحت به مقرون

  .»نمايد مي رسيدگي
 مـاده : خوانده داليل قبال در دفاع مقام در جديد اسناد ارائه جهت خواهان استمهال .2 .5

 نمايـد  اقامه داليلي دادرسي اول جلسه پايان تا نخواها چه چنان كه دارد  مي اشعار 97

تمـام  كـه صـورتي در.امناتميااستتماممحاكمهيانيستخارجشقدوازكارصورتجلسه،هرختمازپس«.1 ازجهتـي  بهكهصورتيدروبدهد)هفتهيك(قانونيمقررمدتدرياوجلسههمانراخودرأيمحكمهبايدباشد ونمايداعالم طرفينبهوتعيينراجلسهروزبايست ميافتدجلسهتجديدبهحاجتوماندهناتماممحاكمهجهات وخودسـري روي ازكـار تأخيركهداردمعلوموبودهمحكمهحاكمعملياتازحاكيبايدعملپروندهكهجاآناز درموجودمحتوياتبودهكهديگريامربهمحتاجوندانستهكافيرامذاكراتمحكمهحاكمبلكهنبودهانگاريسهل لحـاظ يـن ابـه ونمـوده  جلـسه تجديـد ضـرورت رويازونباشـد احتياجاتشرفعبرايكافيحالآندرپرونده تخلـف قـانوني، تكليـف  ايننياوردنجابهونمايدقيدپروندهدرراجلسهتجديدوكارتأخيرموجباتبايست مي تجديـد  رسيدگيوقتدفتر(عبارتقيدباصرفاًجلسهصورتبدونوتشكيلبدونرادادگاهجلسهكهنيزدادگاه« .153 صهمـان، شـهيدي، موسـي :ازنقلبهقضات،انتظاميعاليمحكمه،28/10/1329 ـ4827 شمارهحكم.»است ،13330/7/73ــ شـماره دادنامـه .»انـد  شدهانتظاميتخلفمرتكبونمودهمورد بيتجديد)گردنداحضارطرفينو جلد،1376 آيدا، انتشاراتقضايي،نظامدرانتظامينظارتزاده،كريماحمد:ازنقلبهقضات،انتظاميعاليدادگاه 170 ص،اول
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 تقاضاي صورت در نباشد، مقدور جديد اسناد ارائه با جز خواهان براي آن از دفاع كه

   .شد خواهد داده مناسب مهلت دادگاه سوي از آن بودن موجه تشخيص و خواهان
ـ  ايـن  99 مـاده  براسـاس : بـار  يك براي طرفين رضايت و درخواست به .3 .5  انونق

 فقـط  دعـوي  اصحاب رضايت و درخواست به را دادرسي جلسه تواند  مي دادگاه«
 درخواسـت  دعـوي  اصـحاب  كـه  جـايي  ماننـد . »بينـدازد  تـأخير  به بار يك براي

  .نمايند مي سازش، حصول براي دادگاه از را اصالحي مذاكرات
 ايـن  در: بـودن  ضـروري  دولتـي  ماموريـت  در يـا  و بودن توقيف در يا زنداني .4 .5

 براي كافي مهلت دادگاه لكن. شود  نمي متوقف دادرسي ،106 ماده براساس موارد،
 داليـل  از مـورد  ايـن  شـود   مي مالحظه كه طور همان. دهد  مي آنان به وكيل تعيين

 گفـت  بايـد  لكـن  است وكيل تعيين براي مهلتي تنها بلكه باشد  نمي جلسه تجديد
 كـسي  مثـال،  عنـوان  به. شود  مي درسيدا جلسه تجديد باعث ،اًطبيعت مهلتي، چنين

 بايـد  طبيعي طور به و داشت نخواهد وكيل تعيين براي فرصتي است زندان در كه
  . نمود تجديد را جلسه

 در گـاه  هـر  «مـدني  دادرسي آيين قانون 100 ماده براساس: دادگاه تشكيل عدم .5 .5
 بـه  باشـد،  هداشـت  رسيدگي براي مانعي يا و نشود تشكيل دادگاه شده تعيين وقت

 موجـب  بـه . شـد  خواهـد  معـين  ممكـن  رسيدگي وقت نزديكترين دادگاه دستور
 وقـت  نباشـد  طرفين به منتسب دادگاه تشكيل عدم كه مواردي در ماده اين تبصره

  .»بود خواهد ماه دو مدت طرف حداكثر رسيدگي
 بـراي  يمـانع  گـاه  هر كه دارد اشعار قانون اين 100 ماده: رسيدگي براي مانع وجود.6 .5

 نـشده  عـودت  دادگـاه  دفتـر  به ها  اخطاريه كه جايي مانند باشد داشته وجود رسيدگي
  . شد خواهد تجديد جلسه نيست، مطمئن ابالغ صحت از دادگاه رو، اين از. باشد

 كـه  جـا  آن از: باشـد  الزم ديگـري  جلسه دادرسي، جلسه از پس كه درصورتي.7 .5
 ممكـن  كـه  نحـوي  بـه  دارد، حـدودي م زمان رأي صدور و رسيدگي براي دادگاه
 توانـد   مي دادگاه نباشد، طرفين مذاكرات استماع براي كافي شده تعيين وقت است

 جهـات  بـه  چـه  چنـان  دادرسـي،  جلسه هر پايان در قانون اين 104 ماده براساس
 زمـان  و قيـد،  جلـسه  صـورت  در را مزبور علت باشد، الزم ديگري جلسه قانوني
  .نمايد ابالغ دعوي اصحاب به و تعيين را بعد جلسه
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 از پـس «:داردكـه   مـي  مقرر مدني دادرسي آيين قانون 295 ماده:رسيدگي ختم اعالم. 6

 و نموده رأي انشاء جلسه همان در دادگاه امكان صورت در دادرسي، ختم اعالم
 هفتـه  يـك  ظرف حداكثر صورت اين غير در نمايد،  مي اعالم دعوي اصحاب به

  .»نمايد مي اعالم دعوي صحابا به و نموده رأي انشاء
 صـدور  از بعد و شود صادر قرار بايد رسيدگي ختم اعالم براي كشورها از برخي در

 صـدور  كه چرا نيست مسموع طرفين از دفاعي يا ادعا هيچ ديگر رسيدگي، ختم قرار
 اسـتدالالت  و ادلـه  ادعاها، با رابطه در الزم هاي  رسيدگي كه معناست بدين قرار اين

 پايـان  طـرفين  مـذاكرات  و نمـوده  مـاهوي  رسـيدگي  دادگـاه  و آمده عمل هب طرفين
 از جديـد  داليـل  اسـتماع  و پذيرش قرار اين صدور از پس رو، اين از است، پذيرفته
 .1شد خواهد محسوب تخلف و بوده ممنوع دادگاه جانب

 امـر  ايـن  و گـردد   نمـي  صـادر  قـرار  دادرسـي  ختم براي ايران دادرسي آيين نظام در
 باشـد  قـرار  صـورت  بـه  دادرسـي  خـتم  اعالم اگر كه چرا باشد، انتقاد قابل تواند مي

 راحتي به قرار صدور از پس قاضي نيز و نمايند اعتراض قرار اين به تواند  مي طرفين
 هـر  كـه  است صورت بدين ها  دادگاه رويه حال هر به. نمايند عدول آن از توانند  نمي

 اعـالم  را دادرسـي  و رسـيدگي  خـتم  شخـوي  رأي مقدمـه  در خـود  سليقه به قاضي
 بـه  دادگـاه  حـاكم  بـر  ايراد «مثال عنوان به . 2نمايد  مي صادر را خود رأي و نمايد  مي

 وارد داده، را عليـه  مدعي شهود شهادت استماع قرار محاكمه ختم اعالم از پس اينكه
 در و نمـوده  مطالعه را كار پرونده بايد رسيدگي جلسه از قبل دادگاه حاكم زيرا است

 تكميـل  را رسيدگي طرفين از توضيحات اخذ لزوم و كار در نواقصي وجود صورت
 پـس  دادگاه حاكم كه مورد اين در و نمايد مذاكرات ختم به اقدام آن از پس و نموده

 بـر  مبنـي  قـراري  دعـوي،  اصـل  در رأي اصـدار  جـاي  به مذاكرات، كفايت اعالم را
 پرونـده  قـبال  كـه  اين از است كاشف نموده رسيدگي جلسه تعيين و صادر تحقيقات

) سـابق  قـانون  (مـدني  دادرسـي  آيين 128 ماده طبق و نداده قرار مطالعه مورد را امر
1.Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op. cit, p 720 et 721,n 876. 

شـماره  حكم.»استتخلفدادگاهحاكمطرفازرأياعالمساعتوروزتاريختعيينبدونمحاكمهختماعالم«.2 خـتم ازپـس «77. ش،36صهمـان، شـهيدي، موسي:ازنقلبهقضات؛انتظاميعاليمحكمه 27/1/1326 ـ4002 ــ 1082شـماره حكـم .»اسـت تخلـف نكتـه ايـن رعايـت عـدم وبدهدرامحاكمهختماعالنبايددادگاهرسيدگي 73. ش،36 صپيشين،:ازنقلبهقضات،انتظاميعاليمحكمه،20/4/1320
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101رسيدگي به دعوا
 دعـوي  ماهيـت  در رأي صـدور  بـراي  رسيدگي نظرش در جهت اين از نشده، عمل
  .1»است نبوده كافي

  
  فوري دادرسي در دعوا به رسيدگي: دوم مبحث

 همـراه  اطالـه  بـا  و بـوده  مدت طوالني معموال دعوا به گيرسيد دانيم،  مي كه طور همان
 بـين  از باعـث  اسـت  ممكن شود، دعوي ماهيت وارد بخواهد دادگاه كه امر اين و است
 بـه  هـستند  آن انجـام  در فوريـت  مقتضي امور از برخي همچنين. گردد ها  فرصت رفتن
 فـصل  از مشـش  مبحـث  در فـوري  دادرسـي  عنـوان  بـا  را نهادي قانونگذار خاطر همين

 نتيجـه  كه جا آن از. است نموده بيني  پيش مدني دادرسي آيين قانون سوم باب از يازدهم
 جـاي  بـه  معمـوال  وكـال  از بـسياري  اسـت  موقت دستور صدور هميشه فوري دادرسي
 پايـان  در كـه  چـرا  نمايند  مي استفاده» موقت دستور «از فوري، دادرسي عبارت استعمال
 دادرسـي  بگـوييم،  بايـد  فـوق  توضيحات با. شود  مي ادرص موقت دستور فوري دادرسي

 در. دارد فوريـت  هـا   آن در تكليف تعيين كه مواردي به رسيدگي از است عبارت فوري
 ،)دوم بنـد  (فـوري  دادرسـي  صـالح  مرجـع  ،)اول بند (فوري دادرسي موارد مبحث اين

 را) چهـارم  بند (فوري دادرسي در دادگاه تصميم و) سوم بند (فوري دادرسي تشريفات
  .داد خواهيم قرار مطالعه و بررسي مورد است موقت دستور صدور همان كه
  

  فوري دادرسي موارد: اول بند
 310 مـاده  براسـاس . دارد فوريت ها  آن در تكليف تعيين كه اموري از عبارتند موارد اين

 بـه  دادگـاه  دارد، فوريـت  هـا  آن تكليف تعيين كه اموري در «مدني دادرسي آيين قانون
 بـودن  فوري تشخيص. »نمايد  مي صادر موقت دستور زير مواد برابر نفع ذي درخواست

 اسـت  ممكـن  موقت دستور و) قانون اين 314 ماده (است دادگاه با درخواست موضوع
 توجـه  بايـد  لكـن  ،)316 مـاده  (باشد امري از منع يا و عمل انجام يا مال توقيف بر داير

 بـه  تـوان،   مـي  موقت دستور صدور تقاضاي براي و نيستند حصري موارد اين كه داشت
  . نمود تقاضا دادگاه از باشد داشته فوريت كه را امري هر كلي، طور

  
240 صپيشين،قضات،انتظاميعاليمحكمه،31/1/26 ـ4015 شحكم. 1
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   صالح مرجع: دوم بند

 مرجـع  باشـد،  مطـرح  دادگـاهي  در دعوي اصل چه چنان «قانون اين 311 ماده براساس
 مرجـع  تصـور  ايـن  غيـر  در و بـود،  خواهـد  دادگـاه  همـان  موقت، دستور درخواست
 وجـود  بـا . »دارد را دعـوا  اصـل  به رسيدگي صالحيت كه باشد  مي دادگاهي درخواست

 تقاضـاي  بـه  كننـده  رسـيدگي  دادگاه است ممكن آن در كه دارد وجود فرض يك اين،
 از خارج در موقت دستور موضوع كه است جايي آن و باشد صالح دادگاه از غير دستور

 اصـل  بـه  رسـيدگي  به صالح كه دادگاهي يا و ويدع اصل به كننده رسيدگي دادگاه مقر
 موضـوع  گـاه  هـر  «دارد  مـي  مقـرر  خـصوص  ايـن  در 312 مـاده . باشـد  واقع دعواست

 باشـد،  قبل ماده در شده ياد هاي  دادگاه از غير دادگاهي مقر در موقت دستور درخواست
 بـه  رسـيدگي  صـالحيت  چـه  اگر آيد  مي عمل به دادگاه آن از موقت دستور درخواست

  .»باشد نداشته را دعوي صلا
  

  رسيدگي تشريفات :سوم بند
 داشـته  را خـود  خـاص  تـشريفات  آن اجـراي  كه نمايد  مي اقتضاء فوري دادرسي فلسفه
   :مغايرنشود بودن فوري با كه نحوي به باشد
  :نيست ضروري فوري دادرسي در دادخواست تقديم )الف
 موقـت  دستور نفع ذي» درخواست «هب موارد اين در كه دارد اشعار قانون اين 310 ماده

 فـوري  رسـيدگي  نيـز  دادخواسـت  تقديم بدون تواند  مي دادگاه بنابراين،. شود  مي صادر
 كه باشد شفاهي يا كتبي است ممكن درخواست اين 313 ماده براساس همچنين،. نمايد

 اين، وجود با. رسد  مي آن خواهان امضاء به و قيد مجلس صورت در شفاهي درخواست
 دادخواسـت  موقـت  دسـتور  صـدور  براي موارد اكثر در شد گفته كه همانطور ملع در

  .گردد مي تقديم
  :دادرسي هزينه )ب
 صـدور  درخواسـت  دعوا ضمن در و بود مطرح اصلي دعواي كه زماني سابق قانون در

 در دادرسـي  هزينـه  كـه  چـرا  گرديد  نمي پرداخت اي  هزينه هيچ و شد  مي موقت دستور
 جديـد  قانون 325 ماده 2 تبصره طبق ليكن بود شده پرداخت اصلي يدعوا اقامه هنگام

  . است مالي غير دعواي دادرسي هزينه پرداخت مستلزم موقت دستور صدور درخواست
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  :رسيدگي شيوه) ج

 سـاعت  و روز دادگاه فوري، امور به رسيدگي براي :است كرده مقرر قانون اين 314 ماده
 كـار  فوريـت  كـه  مـواردي  در. نمايـد   مـي  دعوت ادگاهد به را طرفين و تعيين را مناسبي

 يـا  و تعطيـل  اوقات در حتي و طرفين از دعوت و وقت تعيين بدون توان  مي كند اقتضا
 ترافعـي  يـا  تقابلي اصل كه دانيم  مي. نمود رسيدگي شده ياد امور به دادگاه محل غير در

 لحاظ ها رسيدگي تمام در بايد ، 1دادرسي بودن
 دادگـاه  چون موقت دستور در نمايد؛ اقتضا را آن خالف كار فوريت كه اين مگر گردد،
. باشـد  موجـه  نمـودن  عمل اصل خالف رسد  مي نظر به گردد  نمي ماهوي رسيدگي وارد
 و كنـد   مـي  مطلـع  آن اجراي يا صدور از را دستور مقابل طرف دادگاه نهايت در كه چرا

  .شود مي رعايت اصل
  :تأمين سپردن) د
 از كـه  احتمالي خسارت جبران براي است مكلف دادگاه «قانون اين 319 ماده اساس بر

 صـورت،  ايـن  در. نمايـد  اخـذ  مناسبي  تأمين خواهان از شود  مي حاصل موقت دستور
 ممكـن  چـون  مـاده  اين براساس. »باشد  مي  تأمين سپردن به منوط موقت دستور صدور
 بعـدآ  كـه  ايـن  يا و شود ردوا خساراتي مقابل طرف به موقت دستور صدور اثر بر است
 عنـوان  بـه  را مبلغـي  بايـد  است، نبوده حق ذي اصلي دعواي در خواهان كه گردد ثابت

 برعهـده  مبلـغ  ايـن  ميـزان  تعيـين  نمايد، واريز دادگستري صندوق به احتمالي خسارت
 خسارت عنوان به خواسته ميزان از درصد 12 الي 10 حدود عمل در كه باشد  مي دادگاه

  . شود مي گرفته نظر رد احتمالي
. اسـت  متفـاوت  خواسته تأمين با موقت دستور براي تأمين سپردن كه داشت توجه بايد
 ايـن  از قبل را دعوي خواسته كه گردد  مي تقاضا دادگاه از خواسته تأمين دادخواست در
 از كـه . نگيـرد  قـرار  تفريط و تعدي مورد تا نمايد تأمين شود صادر آن مورد در رأي كه

  :است متفاوت موقت دستور با هتج چند
 موضوع كه حالي در است مالي صرفاً خواسته تأمين موضوع: موضوع لحاظ از. 1

   باشد؛ نيز عملي ترك يا عمل تواند مي مال بر عالوه موقت دستور
 نـدارد  وجود فوريتي موارد، از بسياري در خواسته، تأمين در: فوريت لحاظ از. 2

1. Leprincipe dela Contradiction. 
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ـ  است قانون حكم به فقط و  اعتبـار  آن علـت  كـه  شـده  واخواسـت  تجـاري  اوراق لمث

 صـادر  اموري در تنها موقت دستور اما، امر فوريت نه و است تجاري اوراق به بخشيدن
 دارد فوريـت  خواسـته  تـأمين  كه مواردي در. دارد فوريت آن تكليف تعيين كه شود  مي

 در هكـ  حـالي  در باشـند،  هـم  جهـت  در بايـد  خواسته تأمين موضوع و دعوي موضوع
 هـستند  مرتبط يكديگر با موقت دستور موضوع و دعوي موضوع چند هر موقت دستور

  .نباشد اصلي دعواي خواسته جهت در موقت دستور موضوع است ممكن لكن
 خواسـته  تـأمين  در رسـيدگي  تـشريفات  معمـوال : رسيدگي تشريفات لحاظ از. 1

 نيـست  الزم هميـشه  الياحتمـ  خسارت توديع خواسته تأمين در اوالً كه چرا است كمتر
 خـسارت  توديـع  كـه  مـدني  دادرسـي  آيـين  قـانون  108 ماده ج ب، الف، بندهاي مانند

 كـه  اسـت  مكلـف  دادگاه موقت دستور صدور در كه حالي در. نيست ضروري احتمالي
 319 مـاده  براسـاس . شـود   مي حاصل موقت دستور از كه احتمالي خسارت جبران براي
 ريـيس  تاييد به نيازي خواسته تأمين اجراي در ثانياً. نمايد اخذ خواهان از مناسبي تأمين
 325 مـاده  1 تبـصره  صراحت به موقت دستور اجراي كه حالي در نيست قضايي حوزه

 خـسارت  پرداخـت  چگـونگي  لحاظ از ثانياً. باشد  مي قضايي حوزه رييس تاييد مستلزم
 رعايـت  مـستلزم  واستهخ تأمين در خسارت مطالبه كه چرا هستند متفاوت هم با دو اين

 نيـست  الزم دادخواسـت  تقـديم  خواسته تأمين در رو، اين از نيست دادرسي تشريفات
 شـده  توديـع  خـسارات  خواهـان  تقاضـاي  بـه  كـه  است اداري دستور نوعي صرفاً بلكه

 رعايـت  بـدون  خـسارت  مطالبه كه امر اين بيان با قانون اين 120 ماده شود  مي پرداخت
 بـه  شـده  سپرده احتمالي خسارت كه دارد  مي اشعار است مدني دادرسي آيين تشريفات

 عامـل  موقـت  دستور مورد در كه حالي در. شود  مي» مسترد «وي به خواهان درخواست
 اسـت  شـده  متحمـل  دسـتور  اجراي در دعوي طرف كه خساراتي جبران به زيان ورود

 بايـد  وصخـص  ايـن  در كـه  دارد امـر  اين بر داللت محكوم واژه. شد خواهد» محكوم«
 و دادخواسـت  تقـديم  بـا  موقـت  دستور در خسارت مطالبه بنابراين شود، صادر» حكم«

 رسـيدگي  از پـس  دادگاه كه خسارتي عالوه به. گيرد  مي صورت دادرسي تشريفات طي
 حـالي  در باشـد،  شده سپرده خسارت از بيشتر يا كمتر است ممكن دهد  مي حكم آن به
 است شده وارد خسارت مقدار چه كه پردازد  نمي امر اين به دادگاه خواسته تأمين در كه
 شـده  ايـداع  خـسارت  پرداخـت  بـه  دسـتور  مقرر مهلت در طرف، تقاضاي محض به و

http://www.haghgostar.ir


105رسيدگي به دعوا
  . دهد مي
  :اصلي دعواي طرح )هـ

 بايـد  كننـده  درخواسـت  باشد، نشده اقامه دعوايي قبال اگر موقت دستور صدور از پس
 صـالح  دادگـاه  بـه  خـود  دعـواي  اثبـات  منظور به دستور صدور تاريخ از روز 20 ظرف

 صادر موقت دستور كه دادگاهي به را آن گواهي و تقديم را خود دادخواست و مراجعه
 درخواسـت  بـه  موقـت  دسـتور  صادركننده دادگاه صورت اين غير در نمايد، تسليم كرده
  ).318 ماده (نمود خواهد اثر رفع آن از طرف

  :اجرا جهت قضايي حوزه رياست موافقت) و
 ريـيس  موافقـت  مـستلزم  موقـت  دسـتور  اجراي قانون اين 325 ماده 1 تبصره براساس

 تاييـد  مـستلزم  شهرسـتان  هـر  در موقـت  دستور اجراي بنابراين،. باشد  مي قضايي حوزه
 اختيـارات  اسـتان  دادگـستري  ريـيس  كه شهرهايي در و شهرستان آن دادگستري رييس
 اجـراي  بايد قضايي مجتمع رييس ت،اس نموده تفويض قضايي مجتمع رييس به را خود

  .نمايد تاييد را موقت دستور
  

   فوري دادرسي در گيري تصميم: چهارم بند
  موقت دستور دادگاه؛ گيري تصميم شكل) الف
). قـانون  ايـن  310 ماده (بود خواهد موقت دستور صورت به دادگاه تصميم فوري دادرسي در

 بنـابراين، . شـود   مـي  صـادر  دايم غير صورت به پيداست نامش از كه طور  همان موقت دستور
 قـرار  دادگاه نهايي تصميمات برابر در و نبوده بودن دار وقت معناي به جا اين در بودن موقت

 از و است نكرده معين را دستور اين صدور شكل مقنن. هستند هميشگي و دائمي كه گيرد  مي
  .   شود مي صادر قرار صورت به ها دادگاه در رو، اين
  دادگاه تصميم وضوعم) ب

  ).316 ماده (عملي از منع يا و عمل انجام يا است مال توقيف يا موقت دستور موضوع
 هـم  بـه  خواسته تأمين و موقت دستور كه جايي شد، بيان كه گونه همان: مال توقيف. 1

  . باشد مال موضوع كه است جايي شوند مي نزديك
 ايـن  در كـه  مـستأجر،  اساسـي  عميـرات ت بـه  مـوجر  الزام مثال عنوان به: عمل انجام. 2

 اساسـي  تعميـرات  مـوجر  هزينه به كه بود خواهد اين بر مبني دادگاه دستور صورت
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  .گردد مشخص مطروحه دعواي تكليف اصلي، دعواي طرح با كه اين تا شود، انجام

  . كرد اشاره ملك انتقال و نقل از جلوگيري به توان مي مثال عنوان به: امري از منع. 3
  دادگاه تصميم اثر) ج
 كـه  گفـت  بايد فلذا داشت، نخواهد  دايمي اعتبار بنابراين است موقتي موقت، دستور اثر

 ادعـاي  پـذيرش  و مـاهوي،  دسـتور  يـك  نـه  و اسـت  احتياطي عمل يك موقت دستور
 مـاده  (داشت نخواهد او نفع به رأي صدور با اي  مالزمه موقت دستور صدور و خواهان

  ). قانون اين 317
  دادگاه تصميم عتبارا) د

. باشد  نمي خواهي  فرجام يا و تجديدنظرخواهي قابل مستقال دادگاه توسط صادره موقت دستور
 و اعتـراض  نيـز  آن بـه  نـسبت  راي اصـل  به تجديدنظر تقاضاي ضمن تواند  مي متقاضي ولي

 رسيدگي قابل موقت دستور درخواست قبول يا رد حال هر در اما، نمايد رسيدگي درخواست
 موجـب  كه جهتي گاه هر 322 ماده اساس بر همچنين، و) قانون اين 325 ماده (نيست  جاميفر

 لغـو  را دسـتور  آن موقـت  دسـتور  صـادركننده  دادگاه گردد مرتفع شده، موقت دستور صدور
. كند  مي لغو را دستور كننده رسيدگي دادگاه باشد مطرح دادگاه در دعوي اصل اگر و نمايد  مي
 بـه  دادگـاه  تـا  است شده باعث خانه در وي حضور عدم و شبانه كار به وجز اشتغال اگر مثال

 صـدور  به اقدام باشد،  مي مؤثر وي تربيت در و است خطرناك طفل براي امر اين كه اين علت
 شـغل  از زوج استعفاء يا و اخراج با نمايد، وي از طفل حضانت گرفتن بر مبني موقت دستور

 بايـد  دادگـاه  و است گرديده مرتفع بود، شده موقت دستور صدور موجب كه جهتي خويش،
  .نمايد لغو را موقت دستور

 اسـت  تجديـدنظر  غيرقابـل  و قطعي موقت دستور كه گفت توان  مي كلي، طور به
 دسـتور  صـدور  باعـث  كـه  موجبـاتي : اول: رود  مي بين از دستور اين مورد سه در ليكن

 دسـتور  صـدور  از پس كه زماني مدت: دوم ؛)322 ماده. (برود بين از است شده موقت
 مطرح اصلي دعواي و گردد منقضي نمود مطرح را اصلي دعواي آن طي در بايد موقت،
 كـه  شـود  انجام خوانده توسط تأمين سپردن خاطر به اثر رفع: سوم و ؛)218 ماده (نشود

 كـه  بدهـد  يتـأمين  دعوا طرف كه صورتي در«: است شده مقرر نحو اين به 321 ماده در
 موقـت  دسـتور  از مـصلحت  صـورت  در دادگاه باشد، موقت دستور موضوع با متناسب

  . »نمود خواهد اثر رفع
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 توسـط  شـده  سـپرده  تـأمين  تـوان   مي آيا كه است اين شود  مي مطرح كه پرسشي

 موافقـت  و خوانده توسط متناسب تأمين سپردن دليل به را) احتمالي خسارات (خواهان
 اخـذ  بـراي  خواهان نمونه عنوان به نه؟ يا گرفت پس موقت، دستور از اثر رفع با دادگاه
 دليـل  به دادگاه ليكن نمايد،  مي توديع احتمالي خسارت تومان ميليون پنج موقت دستور
 پـنج  آيـا . كنـد   مي اثر رفع موقت دستور از خوانده توسط تأمين تومان ميليون ده سپردن
   خير؟ يا شود مي هبازگرداند او به شده توديع خواهان توسط كه تومان ميليون

 كـه  احتمالي خسارت چون كه است صورت اين به دادگستري حقوقي اداره نظر
 بـه  كـه  خـسارتي  از است اعم شود،  مي توديع موقت دستور صدور براي خواهان توسط

 ضـامن  دادن براي طرف كه خساراتي و شده وارد طرف به موقت دستور اجراي موجب
 شـود،   مي تحميل خوانده به خواهان از موقت توردس از جلوگيري جهت غيره و وثيقه و

 ناحيـه  از شـده  توديـع  احتمـالي  خـسارات  موقـت  دستور از اثر رفع صرف به بنابراين،
 چـرا  رسـد   مي منطقي نظر به پاسخ اين . 1خوانده رضايت با مگر شود،  نمي فك خواهان

 و آورد ردوا خـساراتي  خوانـده  به و بوده واقع خالف تواند  مي موقت دستور صدور كه
  .گردد جبران او توسط شده سپرده محل از بايد خسارات اين

149صهمان،ارباطي،ايرانيبابك:ازنقلبهمدني؛دادرسيآيينمشورتيكميسيون 12/9/1345 مورخنظريه. 1
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  :چهارم بخش
  دعوا ختم

 در بررسـي  مـورد  موضوعات) دوم فصل (رأي صدوري و) اول فصل (دعوا ختم طرق
  . دهند مي تشكيل را مبحث اين
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  اول فصل
  دعوا ختم طرق

 خـتم  عنـوان  تحـت  اول مبحـث  نمود، خواهيم مطالعه مبحث دو در را دعوا ختم طرق
 نتيجـه  در دعـوا  خـتم  بـه  دوم مبحـث  و باشد  مي دعوا اصحاب اقدامات نتيجه در دعوا

  .رأي صدور دادگاه رسيدگي
  

   دادرسي زوال :دعوا اصحاب اقدامات درنتيجه دعوا ختم:اول مبحث
 كـن مم اسـت،  نيافته پايان هنوز دادرسي جريان و است رسيدگي حال در دعوا چند هر

 گـاه : دارد شكل سه كه نامند،  مي »دادرسي زوال« را وضعيت اين. يابد خاتمه دعوا است
 بنـد  (خوانـده  اقدامات نتيجه گاه ،)اول بند (است خواهان اقدامات نتيجه دادرسي زوال
  ).سوم بند (دو هر اقدامات نتيجه گاه و) دوم

  
  خواهان اقدامات نتيجه در دعوا ختم :اول بند

  .شوند مي بررسي بند اين در) ب (دعوا استرداد و) الف (واستدادخ استرداد
   دادخواست استرداد) الف
 تواند  مي خواهان« دارد  مي مقرر باره اين در مدني دادرسي آيين قانون 107 ماده الف بند
 قـرار  دادگـاه  صـورت،  ايـن  در كنـد  مسترد را خود دادخواست دادرسي جلسه اولين تا

 دادخواسـت  استرداد گردد  مي مالحظه كه طور همان. »نمايد مي صادر دادخواست ابطال
 كـه  اسـت  اي  جلـسه  چنان آن« نيز اول جلسه و است قبول قابل اول جلسه پايان تا فقط

 كـه  صورتي در است بديهي باشد، فراهم طرفين دعواي استماع و طرح قانوني موجبات
 اول جلـسه  بعـد،  جلـسات  يـا  جلـسه  شـود  تجديـد  مزبـور  جلـسه  جهات از جهتي به
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 تواند،  مي دوباره دادخواست، استرداد از پس خواهان حال، هر به. 1»گردند  نمي محسوب

 دادرسـي  هزينـه  بايـد  عمـل  ايـن  انجام براي لكن نمايد تجديد را دادخواست زمان، هر
  .نمايد پرداخت را مربوط

  دعوا استرداد) ب
 توانـد   مـي  خواهان است نشده تمام دادرسي كه مادام قانون اين 107 ماده ب بند مطابق
 همان. نمود خواهد صادر دعوي رد قرار دادگاه نتيجه در كه كند استرداد را خود دعواي

 حـالي  در اسـت  امكانپذير دادرسي پايان تا دعوي استرداد آيد  مي بر ماده اين از كه گونه
 خواهـان  اگـر  دادخواسـت  ابطـال  قـرار  صـدور  بـا  كه است اين دادخواست استرداد كه

 حـالي  در بپـردازد،  مجددآ را دادرسي هزينه بايد تنها نمايد، دعوي اقامه مجددآ دبخواه
 عـالوه  نمايد، دعوي طرح مجدد بخواهد خواهان چه چنان دعوي، رد قرار صدور با كه
 و خـسارات  پرداخت به محكوم خوانده تقاضاي صورت در دادرسي هزينه پرداخت بر

 و اسـت  انداخته جريان به را دعوي خواهان كه چرا. شد خواهد نيز دادرسي هاي  هزينه
 كـه  گرديده خساراتي و ها  هزينه متحمل مطروحه دعواي مقابل در دفاع دليل به خوانده

 قابـل  پرسش. گردند جبران كه بايد  مي وي تقاضاي صورت در خسارات و ها  هزينه اين
 خواهـان  هم زبا دادگاه، سوي از دادرسي ختم اعالم با آيا كه است اين جا اين در طرح

 ايـن  107 مـاده  از ج بنـد  گفت بايد پاسخ در نمايد؟ استرداد را خويش دعواي تواند  مي
 در دعـوي  اصـحاب  مـذاكرات  خـتم  از پس دعوي استرداد« كه است داشته مقرر قانون

 كلـي  بـه  خـود  دعـواي  از خواهـان  يـا  و باشد راضي خوانده يا كه است ممكن موردي
 بنـابراين، . »كـرد  خواهد صادر دعوي سقوط قرار دگاهدا صورت اين در. كند نظر صرف

 خواهـان  توسط دعوي استرداد موافق خوانده دعوي، اصحاب مذاكرات ختم از پس اگر
 دارد وجـود  خواهـان  توسط مجدد دعواي اقامه امكان و شده صادر دعوا رد قرار باشد،
 بتوانـد  خوانـده  خواهـان،  توسـط  دعـوا  مجـدد  اقامـه  صـورت  در كه اين به راجع لكن

 بـه  بـستگي  امر اين كه گفت بايد خير، يا نمايد مطالبه را دادرسي هاي  هزينه و خسارات
 خوانـده  رسـد   مـي  نظـر  بـه  باشد، نگرفته صورت توافقي چه چنان و دارد طرفين توافق
 رضايت امر اين به وي كه چرا نمايد، مطالبه را دادرسي هاي  هزينه و خسارات تواند  نمي
  . است داده

43ش،97 همان،كيهان،قضاييرويهمجموعه:ازنقلبهكشور؛عاليديوان،3/10/1339 ـ3031 شمارهحكم. 1
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 دعوي استرداد موافق خوانده دعوي، اصحاب مذاكرات ختم اعالم از پس گرا اما

 در كـه  نمايد نظر صرف خود دعواي از كلي طور به بايد خواهان نباشد، خواهان توسط
 دعـوي  سـقوط  قـرار  كـه  جـا  آن از و شد خواهد صادر دعوي سقوط قرار صورت اين

 ايـن  اول بود خواهد مترتب آن بر راث دو باشد،  مي مختومه امر اعتبار داراي حكم همانند
 دوم و داشـت  نخواهد وجود دعوي مجدد طرح امكان و شده ساقط خواهان دعواي كه

 هـاي   هزينه و خسارات پرداخت به خواهان دادگاه از خوانده تقاضاي صورت در كه اين
  .شد خواهد محكوم دادرسي

  
  اهانخو ادعاي پذيرش: خوانده اقدام نتيجه در دعوا ختم :دوم بند

 نمايد رد را خواهان ادعاي كه اين جاي به خوانده كه افتد  مي اتفاق ها  دادرسي در گاهي
 پـذيرد   مي را خواهان ادعاي كند، اقامه وي ادعاي عليه را شواهدي و مدارك و داليل و

 رأي صـدور  بـه  اقـدام  و نمـوده  دعـوا  در مـاهوي  رسيدگي دادگاه موردي چنين در كه
 اين در بپذيرد، را خواهان ادعاي از قسمتي خوانده اگر. يابد  مي خاتمه دعوي و نمايد  مي

 به شده پذيرفته قسمت به نسبت دعوي باشد، تفكيك و تجزيه قابل دعوي اگر صورت،
 رسـيدگي  و ادلـه  اقامـه  بقيـه  بـه  نسبت و يابد  مي خاتمه رأي صدور با خواهان تقاضاي

 رسـيدگي  موضـوع  تمـام  بـه  نـسبت  نباشـد  تفكيك و تجزيه قابل اگر اما. يابد  مي ادامه
  . گيرد مي صورت

  
  سازش: دعوا اصحاب مشترك اقدام نتيجه در دعوا ختم :سوم بند

 سـازش  طريـق  بـه  را خـود  دعواي توانند  مي مدني دادرسي از اي مرحله هر در طرفين
 بعـد  و سـازش  انـواع  ابتـدا  ما. شود  مي دادرسي زوال باعث كه) 178 ماده (دهند خاتمه
  .دهيم مي قرار بررسي مورد را آن اعتبار
  سازش انواع) الف

 تقـسيم  قابـل  نـه  يـا  اسـت  شـده  مطـرح  دعوايي كه اين اعتبار به جهت يك از سازش
  . آن وقوع محل اعتبار به ديگر جهت در و باشد مي

   دعوا طرح عدم يا طرح براساس سازش انواع .1
  )دادرسي حين در (دعوي سازش.1 .1
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 »دعوي سازش« سازش، اين افتد، اتفاق دعوا اقامه از پس طرفين ميان سازش اگر
 حـين  در و دارد وجـود  طـرفين  ميان دعوايي كه  هنگامي ديگر عبارت به. دارد نام

 سـازش « را طريقـي  چنـين  گزينند،  برمي را سازش طريق دعوي اصحاب دادرسي
 تجديـدنظر،  بـدوي،  از اعـم  دعـوا،  از مرحلـه  هـر  در سازشـي  چنين. نامند »دعوا

 در). 178 مـاده  (گـردد  حاصـل  توانـد   مي مذاكرات ختم اعالم از بعد حتي ،فرجام
 واقـع  كه ترتيبي به آن شرايط و شده سازش موضوع سازشي، چنين وقوع صورت
 طـرفين  و دادرسـان  يـا  دادرس امـضاي  به و قيد مجلس صورت در است گرديده
 قوطسـ  قرار صدور ضمن و ختم را رسيدگي دادگاه صورت اين در رسيد خواهد
 بيان به. گذارد  مي اجرا موقع به را دعوا اصحاب بين مزبور اصالحي گزارش دعوا،
 دعـوا  بـه  و شـود   مـي  دادگـاه  رأي جانـشين  سازش، در اصالحي مذاكرات ديگر،
  . دهد مي خاتمه
 با سايرين از جداي تواند  مي ها آن از كدام هر باشند متعدد دعوا طرفين چه چنان
 از برخـي  باشـند،  متعدد ها خواهان اگر لذا) 179 دهما. (نمايد سازش خود طرف

 دعـواي  هـا  خواهـان  سـاير  و نمايند سازش و مصالحه خوانده با توانند  مي ها آن
 بـا  توانـد   مـي  خواهان باشند، متعدد خواندگان اگر و دهند ادامه خوانده با را خود

  .دهد ادامه را دعوا سايرين به نسبت و نموده سازش ها آن از برخي
  :بدوي يا ابتدايي سازش. 2 .1

 دادگاه در دعوايي كه آن از قبل و قبلي دعواي وجود بدون كه است سازشي آن و
 مـالي  جـرايم  از بـسياري  حتـي  و مالي دعاوي اغلب در. افتد  مي اتفاق شود طرح
 به رسيدن تنها دعوا طرف مطلوب.. و كالهبرداري امانت، در خيانت سرقت، ماند
 اطالـه  بـا  همـراه  و دادرسـي  هزينه مستلزم دعوا اقامه وهعال به. است خويش مال

 دعـوا  اقامـه  از قبل »سازش« عنوان تحت را نهادي قانونگذار فلذا. است دادرسي
 كـس  هـر «: دارد  مـي  مقرر باره اين در قانون اين 186 ماده. است نموده بيني پيش
 كـه  نمايـد  درخواسـت  كتبي طور به يناول دادگاه از ادعايي هر مورد در تواند  مي

 هزينـه  پرداخـت  بـا  سـازش  درخواسـت . »كنـد  دعوت سازش براي را آن طرف
 خواهـد  قـرار  بررسـي  مـورد  و مطرح تشريفات بدون و غيرمالي دعاوي دادرسي
  ). 193 ماده تبصره (گرفت
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 خوانده احضار براي كه است همان سازش براي دعوي ترتيب ابتدايي سازش در

 دادگـاه  بـه  سـازش  بـراي  طـرف  كـه  گردد قيد بايد دعوتنامه در ولي. است مقرر
 و سـازش  حـصول  صـورت  در كه داشت توجه بايد). 187 ماده (شود  مي دعوت
 گـزارش  ايـن  اجـراي  تواننـد   مي طرفين از يك هر اصالحي جلسه صورت تنظيم

 كـه  نمايـد  احـراز  دادگاه اگر لكن نمايد تقاضا احكام اجراي دايره از را اصالحي
 مـاده  (نمايـد   مـي  ارشـاد  دعـوا  طرح براي را آنان يستندن سازش به حاضر طرفين

 گردد؟  مي دعوي ختم موجب ابتدايي سازش آيا كه است اين ديگر پرسش). 189
 بين از را احتمالي دعواي است ممكن ابتدايي سازش چند هر گفت بايد پاسخ در

 اصـال  مـورد،  ايـن  در چـون  لكـن  نمايد جلوگيري دادگاه در دعوا اقامه از و ببرد
 در واقع در. شد نخواهد نيز دعوا ختم موجب است نشده اقامه دادگاه در دعوايي

  .ندارد وجود طرح براي دعوايي ديگر حالت اين
  آن وقوع محل براساس سازش انواع .2

ـاه  در يا شود  مي واقع  رسمي اسناد دفتر در يا طرفين بين سازش« قانون اين 180 ماده بنابر  و دادگ
  :بنابراين. »باشد غيررسمي نامه سازش و شده واقع دادگاه از خارج است ممكن نيز
. باشـد  شـده  واقـع   رسمي اسناد دفاتر از يكي در سازش اگر: رسمي اسناد دفتر در سازش. 1 .2

 آن اجـراي  و نمايـد   مي قيد مربوطه پرونده در نامه  سازش موجب به را موضوع ختم دادگاه
  ).181 ماده (بود خواهد االجرا زمال اسناد مفاد اجراي به راجع مقررات تابع

ـاه  هـر « است كرده مقرر باره اين در قانون اين 182 ماده: دادگاه در سازش. 2 .2 ـازش  گ  در س
 مجلـس  صـورت  در شده واقع كه ترتيبي به آن شرايط و سازش موضوع شود واقع دادگاه

 از صودمقـ  داشـت  توجـه  بايـد . »رسد  مي طرفين و دادرسان يا دادرس امضاء به و منعكس
 محـل  در حتـي  بلكـه  شود واقع دادگاه خود محل در اًحتم كه نيست اين دادگاه در سازش
 دارد صـورت  را سازش توان  مي دادرسي حضور با نيز است دادگاه از خارج كه قرار اجراي

 مطلب اين بر مشعر 182 ماده تبصره. گردد  مي محسوب دادگاه در سازش سازشي، چنين و
ـازش  شود، واقع قرار اجراي حين در سازش اگر كه است  قاضـي  توسـط   تنظيمـي  نامـه  س

ـين  اجـراي . است دادگاه در آمده عمل به سازش حكم در قرار، مجري  نيـز  را سازشـي  چن
  . نمود درخواست احكام اجراي دايره از توان مي

 جريان وجود با كه است سازشي عادي، سازش) :دادگاه از خارج سازش (عادي سازش. 3 .2
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ـاه،  اطـالع  وجـود  با حتي يا و دادگاه اطالع بدون دعوا اصحاب ادگاه،د در دعوا  راسـĤ  دادگ
 در بايـد  طـرفين  باشد  مي رسمي غير نامه سازش كه صورت اين در. نمايند سازش به اقدام

 و طرفين امضاء به و نوشته مجلس صورت در اقرار اين كه نمايند اقرار آن صحت به دادگاه
 بـدون  دادگاه نشوند، حاضر دادگاه در موجه عذر بدون طرفين چه چنان اما رسد   مي دادگاه
ـاده  (داد خواهـد  ادامه را دادرسي نامه سازش مندرجات به توجه  كـه  گفـت  بايـد ). 183 م

ـا  اقرار عدم دليل به عادي نامه  سازش به دادگاه ندادن اثر ترتيب ـاه،  در حـضور  عـدم  ي  دادگ
ـازش  كـه  اين جهت از تنها بلكه. يدنما  نمي مذكور نامه  سازش اعتباري  بي بر داللت  نامـه  س
ـايز  گـردد،   نمـي  مطروحـه  دعواي در رسيدگي ختم باعث مزبور عادي . اسـت  اهميـت  ح

ـاس  را مستقلي دعواي تواند  مي نامه سازش وقوع مدعي بنابراين، ـازش  براس ـادي  نامـه   س  ع
  .نمايد اقامه

  
   سازش اعتبار) ب

ـار  شـود   مـي  واقع دادگاه در كه سازشي. است متفاوت آن انواع به توجه با سازش اعتبار  كامـل  اعتب
ـاه «  كـه  دارد  مـي  مقرر قانون اين 184 ماده اجراست، قابل دادگاه رأي مانند كه معنا بدين دارد  دادگ
ـادرت  و ختم را رسيدگي فوق شرح به طرفين بين سازش حصول از پس  گـزارش  صـدور  بـه  مب

 و وراث و طـرفين  به نسبت شود  مي تنظيم قفو مواد طبق كه نامه سازش مفاد نمايد  مي اصالحي
 گذاشـته  اجرا موقع به ها  دادگاه احكام مانند و است معتبر و نافذ ها آن قانوني مقام قائم
 يا دعاوي شامل يا بوده مطروحه دعواي به مخصوص سازش مورد كه اين چه شود،  مي

 بـوده  اعتبار داراي نيز شود  مي واقع رسمي اسناد دفتر در كه سازشي. »باشد ديگري امور
 در عـادي  نامه سازش اما. است االجر  الزم اسناد مفاد به راجع مقررات تابع آن اجراي و

 دعـواي  بايـد  واال باشد نشده واقع آن به نسبت ترديدي و انكار كه است معتبر صورتي
    .1شود مي شناخته معتبر آن ازاثبات پس و گردد اقامه دادگاه در مستقل طور به آن اعتبار

  
   رأي صدور: دادگاه رسيدگي نتيجه دعوادر ختم :دوم مبحث

توان نميشود سازشوقوعمنكرطرفاگربنابراين،.نماينداقرارآنصحتبهدادگاهدرطرفينبايد)كنونيقانون 183 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 629 مادهطبقاشدبشدهواقعدادگاهازخارجدرگاههرصلحبهدعويختم«.1 :ازنقلبهكشور، عاليديواناولشعبه،23/9/19 ـ74 شمارهحكم.»نمودتلقيصلحبهمختومرادعواييچنين 292. صهمان،متين،داحم
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 كـه  ايـن  از اعـم  نگـردد،  واقـع  گذشته مبحث در شده ذكر وقايع از يك هيچ چه چنان

 يـا  و نكند قبول را دعوا خوانده ننمايد، مسترد را خويش دعواي يا دادخواست خواهان
 و داده ادامه را دادرسي عواد خاتمه براي دادگاه نشوند، سازش به حاضر طرفين كه اين

 مورد را آن شرايط دوم بند در و رأي مفهوم اول بند در ما. نمايد  مي رأي صدور به اقدام
  .داد خواهيم قرار بررسي

  
  رأي مفهوم: اول بند

  رأي تعريف) الف
 تعريـف  »شود  مي گرفته ترافعي امر براي كه دادگاه تصميم« را رأي حقوقدانان از برخي

اً بعـض  يـا  كـال  را آن و باشـد  دعوا ماهيت به راجع گاه هر راي« كه معتقدند و نمايند  مي
 در دادگـاه  راي« معتقدنـد  اسـتادان  از برخـي . 1»اسـت  قرار وگرنه است حكم كند قطع

 اداري امور يا حسبي امور در يا ترافعي امور در كه است دادگاه تصميم آن وسيع معناي
[...]اسـت  ترافعي امور در دادگاه تصميم خود اخص معناي در رأي اما شود، مي اتخاذ

 اطـالق ) عملـي (تـصميمي  به اصطالح در كلمه دقيق مفهوم به راي «ديگر جاي در و 2»
 از اي عـده  نيـز  فرانـسه  در. اسـت  شـده  تعريـف   3،»باشـد  قـرار  يـا  حكـم  كه شود  مي

 از اسـت  عبـارت  راي كلـي،  طـور  بـه ) 1: اند كرده ارائه معنا دو رأي براي نظران  صائب
 پرونـده  يك بررسي يعني تر  دقيق طور هب و مباحثه، و تحقيق از پس كردن قضاوت عمل
 عمـل  يـك  نحـو  بـه  (شده گرفته تصميم و عمل اين نتيجه) 2 حل؛ راه به رسيدن براي

 تـصميم  گونه هر از است عبارت رأي اصلي معناي اين در. گويند  مي راي رأي) قضايي
 قـانون  499 تـا  430 مـواد : ك.ر اسـت   عمـومي  قواعد مشمول كه قضايي عمل (قضايي
 قـضايي  وصـف  واجـد  كه شود  مي تصميماتي  تمامي شامل و) مدني دادرسي آيين جديد

 آراء حتـي  يعنـي  ،)غيـره  و حسبي يا ترافعي خواه آن، غير يا قاطع تصميمات خواه (اند
 برخي ،ولي گيرد  مي بر در را داوران تصميمات و پژوهش هاي  دادگاه كشور، عالي ديوان

 و 537 ،499 مـواد : ك.ر سـاده  اداري اوامـر  ماننـد  (شود  نمي شامل را قاضي تصميمات

285. و 284 ص.دومجلد.اميركبيرانتشارات.حقوقيدانشنامهلنگروديجعفرمحمددكتر. 1
237. نهم،صچاپدانشگاهي،جهادانتشاراتبازرگاني،ومدنيدادرسيآيينافشار،صدرزادهمحسنسيددكتر. 2
413 ش،212 ص،دومجلدهمان،مدني،دادرسيآيينشمس،عبداهللادكتر. 3
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  .1»)قانون اين بعد به 817

 شوند  نمي محسوب رأي وجه هيچ به اداري تصميمات كرد تاكيد بايد باره اين در
 بـه  كـه  اعدادي قرارهاي مانند نمود؛ تلقي رأي توان  نمي را قرارها همه ديگر سوي از و

 عبـارت  رأي مـا،  اعتقـاد  بـه . شود  مي اتخاذ رأي صدور براي پرونده سازي آماده جهت
  :از عبارتند تعريف اين عناصر. »دادگاه نهايي قضايي تصميم« از است

 دعـوي  اصحاب بين سازش در اصالحي گزارش بنابراين، است تصميم رأي: تصميم .1
 اتخـاذ   تـصميمي  وص،خـص  ايـن  در دادگـاه  كـه  چرا كرد محسوب رأي توان  نمي را

  . كند نمي
 بـه  موضـوعي  رسـيدگي  درخـصوص  دادگـاه  كـه  است  تصميمي رأي: بودن قضايي . 2

 تواندمحـسوب   نمي را دادگاه اداري تصميمات بنابراين،. نمايد اتخاذ مطروحه دعواي
 بـه  آن دادن و پرونـده  اوراق از كپـي  گرفتن براي دادگاه دستور مثال، عنوان به. نمود
  .كرد محسوب رأي توان نمي را خوانده وكيل

 رأي اطـالق  صـورت  اين غير در باشد، نهايي بايد دادگاه تصميم: تصميم بودن نهايي .3
 يـا  كارشـناس  بـه  امر ارجاع مانند اعدادي قرارهاي بنابراين،. باشد  نمي صحيح آن بر

 رأي نهـايي  قرارهـاي  لكـن . كـرد  محـسوب  رأي تـوان   نمـي  را محلي تحقيقات قرار
  ... و دعوي سقوط قرار دعوي، رد قرار مانند. شود مي محسوب

   مشابه مفاهيم از رأي تمييز) ب
  اداري تصميم مفهوم از رأي تمييز. 1

 اداري تـصميم  لـيكن  هـستند  دادگـاه  هـاي  تـصميم  از دو هـر  اداري، تصميم و رأي
 وجـه  هيچ به و شود  مي اتخاذ دادرسي امر اداره براي دادگاه توسط كه است  تصميمي

 تصميم: اول: از عبارتند اداري تصميم و رأي بين هاي  تفاوت. نيست قضايي  يميتصم
 صدور: دوم باشد؛  مي عدول غيرقابل دادگاه رأي كه حالي در است عدول قابل اداري

: سـوم  باشـد؛   مي تفويض غيرقابل رأي كه حالي در است تفويض قابل اداري تصميم
 صـدور  لكـن  كند صادر طرفين تقاضاي به يا و راسĤ تواند  مي دادگاه را اداري تصميم

 تصميم مورد در مثال. بود نخواهد  بدون اي  پرونده هيچ و است قاضي وظايف از رأي
 امـالك  و اسـناد  ثبـت  اداره از اسـتعالم  بـراي  گواهي راسĤ تواند  مي هم دادگاه اداري

1.Gérard CORNU, op. cit, p 454.Ce mot.
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: چهـارم  كنـد؛  صـادر  را گـواهي  چنين طرفين تقاضاي به تواند  مي هم و نمايد صادر

 باشند  مي دعوي قاطع نه و هستند شده قضاوت امر اعتبار داراي نه اداري هاي  تصميم
 هـم  و اسـت  شـده  قـضاوت  امـر  اعتبار داراي هم باشد، حكم اگر راي، كه حالي در

 از برخي و باشند  مي شده قضاوت امر اعتبار داراي قرارها از برخي نيز و دعوي قاطع
  . هستند دعوا قاطع نيز ها آن

  غيرنهايي قضايي تصميم مفهوم از رأي يزتمي .2
 راي هـم  قـراري  هـر  ولي، است قرار يا حكم از اعم نهايي قضايي تصميم يعني رأي
 دو قرارهـا . شـوند   مـي  محسوب رأي هستند دعوا قاطع كه قرارهايي تنها و باشد  نمي
 دعـوي  رد قرار مانند نهايي قرارهاي. اعدادي قرارهاي. 2 .نهايي قرارهاي .1: اند  گونه

 اعدادي قرارهاي. شوند  مي محسوب رأي و هستند دعوي قاطع دعوي، سقوط قرار و
 از باشند شده صادر دعوي ماهيت در است ممكن كه چند هر باشند  نمي دعوي قاطع
 آن قـرار  و حكم ميان تفاوت در ذكر قابل نكته. شوند  نمي محسوب نيز رأي رو، اين

 دعـوا  ماهيت به راجع دادگاه رأي چه چنان«: دارد  مي مقرر 299 ماده كه است چيزي
 ناميـده  قـرار  صـورت  ايـن  درغيـر  و حكـم  باشـد  جزيـي  يا كلي طور به آن قاطع و

 همـين  بـه  و اسـت  شده گرفته سابق مدني دادرسي آيين قانون از ماده اين. »شود  مي
 ويژگـي  دو اين دادگاه تصميم اگر كه است بوده اين بر قديم از حقوقدانان نظر دليل

 ماهيـت  بـه  راجـع  نـه  قـرار  آنـان  اعتقاد به ترتيب، اين به. است قرار باشد نداشته را
 هـم  با را فوق ويژگي دو قرار چند هر كه رسد  مي نظر به اما. آن قاطع نه و دعواست

 قـرار  مثـال،  عنوان به. باشد تنهايي به ها ويژگي اين از يكي داراي است ممكن ندارد
 ابطـال  قـرار  نيـز  و نيست دعوي قاطع لكن واستدع ماهيت به ناظر محلي تحقيقات

  . گردد نمي وارد دعوا ماهيت در اما است دعوا قاطع چند هر كه دادخواست
  

   رأي شرايط: دوم بند
 و شـده  نوشـته  بايد لفظي انشاء از پس دادگاه راي«: كه دارد  مي مقر قانون اين 296 ماده

 صـدور  تـاريخ  ـ1: گردد رعايت نآ در زير نكات و برسد دادرسان يا دادرس امضاي به
 ــ 3 اقامتگـاه؛  قيـد  بـا  آنـان  قانوني نماينده يا وكيل يا دعوا اصحاب مشخصات ـ2 راي؛

 قـانوني  مـواد  و اصول مستندات، داليل، جهات، ـ4 طرفين؛ درخواست و دعوا موضوع

http://www.haghgostar.ir


)2(آيين دادرسي مدني  120
 دادرسـان  يـا  دادرس سـمت  و مشخـصات  ـ5 است؛ شده صادر ها آن براساس رأي كه

) الـف  (شكلي شرايط عناوين تحت را رأي شرايط توان  مي ماده اين به توجه با. »دادگاه
  :نمود بررسي) ب (ماهوي و

  راي شكلي شرايط) الف
 از پـس  را رأي لفظـي  انـشاء  قـانون  چنـد  هر: شود انشاء لفظي صورت به بايد رأي. 1

 هـا  هدادگـا  كه چرا افتد  مي اتفاقي چنين ندرت به عمل در اما، داند  مي الزم آن صدور
 آمـادگي  قـضات  معمـوال  كـه  اين اول هستند؛ مواجه مشكل دو با خصوص، اين در

 احـضار  كـه  اين دوم و ندارند طرفين مذاكرات ختم جلسه در را رأي انشاء و صدور
 فراوانـي  زحمـات  و تـأخير  باعـث  و اسـت  مـشكل  دادگاه رأي استماع براي طرفين

 اي  هفتـه  يـك  مهلت همان در كه، تاس اين بر ها دادگاه رويه دليل همين به شود؛  مي
  . نمايند مي رأي صدور به اقدام

 كتبـي  نوشته اين و شده نوشته بايد دادگاه رأي: گردد ابالغ كتبي صورت به بايد رأي. 2
 اصحاب به قضايي اوراق ابالغ مقررات براساس بايد باشد  مي دادگاه رأي متضمن كه

 از اسـت  عبـارت  دادنامـه  رو، ايـن  از. دگوين  مي» دادنامه «آن به كه گردد ابالغ دعوي
  .»گردد مي ابالغ طرفين به و بوده دادگاه رأي متضمن كه قضايي ورق«

 دادگـاه  مشخـصات : از عبارتنـد  اطالعات اين: باشد اطالعات برخي داراي بايد رأي .3
 دعـوا  اصحاب مشخصات صدور، تاريخ پرونده، كالسه و دادنامه شماره صادركننده،

 طـرفين،  درخواست و دعوا موضوع اقامتگاه، قيد با آنان قانوني مايندگانن يا وكيل يا
 در و انـد   بوده رأي مبناي كه موادي و اصول و مستندات ، داليل جهات، كار، گردش
 ايـن  296 مـاده  (گـردد   مـي  قيـد  آن در دادرسان يا دادرس سمت و مشخصات پايان،
  ). قانون

 بايـد  گرديـد  مكتـوب  رأي كـه   هنگـامي : باشد دادرسان يا دادرس امضاء به بايد رأي .4
 از نسخه يك تنها كه است گونه اين قضات رويه عمل در. شود امضاء دادرس توسط

 ارجـاع  دفتـر  به را پرونده سپس، و نمايد  مي الصاق پرونده به و نموده امضاء را رأي
 فينطـر  بـه  و نمايـد   مي امضاء را رأي شده اصل با برابر رونوشت دفتر مدير دهد،  مي

  .1كند مي ابالغ دعوا
برخالف صادرهرأياست،پروندهضميمهكهيكحقوقيدادگاهدادرستوسطصادرهرأيرونوشتمالحظهبا«.1
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   رأي ماهوي شرايط) ب

 از تخلـف  و اسـت  بديهي كامال نكته اين رعايت: باشد موجه و مستدل بايد دادگاه رأي
 و مستدل بايد ها  دادگاه احكام كه چرا. است بعدي هاي  رسيدگي در رأي نقض باعث آن

 166 اصـل  (است شده صادر حكم آن براساس كه باشد اصولي و قانوني مواد به مستند
 تاكيـد  بايـد  نتيجـه  در حكومت، نه و كند  مي قضاوت قاضي ديگر بيان به) اساسي قانون
 رأي اسـتدالل  بـا  بايـد  بلكـه  كنـد  صـادر  رأي منـشي  كدخدا طريق از تواند  نمي او كرد

  .نمايد انشاء را خويش
  

  رأي تصحيح:سوم بند
 را تصحيح كه اين). الف(دباش داشته تصحيح به نياز دادگاه رأي است ممكن مواردي در
  :شود مي بررسي ذيال) ج(دارد آثاري چه و) ب (دهد مي انجام مقامي چه

  رأي تصحيح موارد) الف
 رخ قلم سهو دادگاه  نوشتن و تنظيم در هرگاه مدني، دادرسي آيين قانون 309 ماده مطابق

 گرفتـه  صورت محاسبه در اشتباهي يا و آن شدن زياد يا اي  كلمه افتادن قلم از مثل دهد
 كـه  جا آن از بنابراين،. كند  مي تصحيح را رأي نفع  ذي درخواست به يا راسĤ دادگاه باشد

 دادرس فـراغ  اصـل  آن بـه  كـه  شـود   مـي  فـارغ  مطروحه قضيه از دادرس رأي صدور با
 وجـود  اسـت  كـرده  صـادر  كه رايي در دادرس مداخله امكان اصل بنابراين و گويند  مي

 دادگاه رو، اين از. است الذكر فوق موارد به محدود و بوده نايياستث رأي تصحيح ندارد،
  .دهد تغيير را آن منطوق و برده دست صادره رأي در رأي تصحيح بهانه به تواند نمي
  راي كننده تصحيح مقام) ب
صـدور تـاريخ  كهاينبرويدفاع.استتاريخبدونو)كنونيقانون 296 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 153 ماده ونيستموجهاست تايپياشتباهيابوده،امرايندرتوجهعدمبهاشتباهموجبكاركثرتوبودهمعلومقرينهبهرأي احمـد :ازنقـل بهقضات؛انتظامي عاليدادگاهاولشعبه 30/2/1375 ـ14 شمارهدادنامه.»استمسلمنامبردهتخلف ازپـس « .274 صاول،چـاپ ،2 جلد1378،كشور،رسميهروزنامنشرقضايي،نظامدرانتظامينظارتزده،كريم دعـوي اصـحاب  بـه حكمابالغتأخيرموجببالنتيجهكهدفتربهدادگاهازحكموپروندهارسالعدمحكم،صدور شـهيدي، موسـي :نقـالز بـه قـضات؛ انتظاميعاليمحكمه 4/12/10 ـ1026 شمارهيحكم«.استتخلفشود، مي ماموريـت تغييـر عذربهسپسوكردهامضاءراآنذيلودادهراخودرأيكهدادگاهحاكم«122. ش،56 صهمان، مجـوز آننمودناعتبار بيقصدبهامضاءرويكشيدنقلمزيرااستتخلفكرده،باطلوخطكشيدهراامضاءروي ازپـس محكمـه رأيكلـي بطوروبيفتدقانونياعتبارازاستنبودهممكنمشارليهرأيعملاينوبهنداشتهقانوني انتظـامي عـالي محكمـه  12/12/1313 ــ 1605 شـماره حكم«.استغيرممكنآنتغييروقانونياثرات دارايامضاء 244 ش 110 صپيشين،شهيدي،قضات،موسي
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ــده تــصحيح مقــام ــا رأي كنن ــاني ت ــسبت كــه زم ــه ن ــدنظر آن ب ــشده خــواهي تجدي  ن
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ــه اســت دادگــاهي اســت ــرده درصــا را رأي آن ك ــان و اســت ك ــسبت چــه چن ــه ن  ب

 در. آمد خواهد عمل به تجديدنظر دادگاه در نيز رأي تصحيح شود، تجديدنظرخواهي  آن
 انجـام  دادگاه خود توسط راسĤ يا دعواست طرفين درخواست به يا رأي اصالح حال هر
  . 1گيرد مي
   رأي تصحيح احكام) ج
 كـه  چرا گردد ابالغ طرفين به داگانهج طور به بايد شده تصحيح رأي: جداگانه ابالغ. 1

  .باشد طرفين اعتراض مورد شده تصحيح رأي است ممكن
 راي تـصحيح  از پـس : گـردد   مي محسوب آن الينفك جزء رأي شده تصحيح قسمت .2

 آن الينفـك  جـزء  بلكـه  شـود   نمـي  محـسوب  رأي از جـداي  شده، اصالح رونوشت
 بـدون  را آن رونوشـت  راي، الحاصـ  از پـس  دادگاه دفتر اگر دليل همين به باشد  مي

 از پس بنابراين،. گردد  مي محسوب تخلف امر اين بدهد، كسي به اصالحي رونوشت
 بـر  عـالوه  بـه  باشد؛ اصالحي رونوشت همراه بايد آن رونوشت هميشه راي، اصالح
 بواسـطه  تـصحيح  مورد رأي چه  چنان «دارد  مي مقرر 309 ماده 2 تبصره اساس همين

 خواهـد  اعتبـار  از نيـز  تـصحيحي  رأي گـردد  نقض فرجام يا ظرتجديدن يا واخواهي
  . »افتاد

 آيـين  قـانون  309 مـاده  تبـصره : اسـت  شـكايت  قابـل  مستقل طور به رأي اصالحيه .3
 قابـل  دادگـاه  قـرار  يـا  حكـم  اصـل  كـه  موردي در«: كه دارد  مي مقرر مدني دادرسي

 واخواهي قابل نونيقا مدت در نيز آن تصحيح است فرجام يا تجديدنظر يا واخواهي
 راي، اصـالحي  رونوشـت  ابـالغ  از پس بنابراين،. »بود خواهد فرجام يا تجديدنظر يا

 مستقل طور به اصالحيه، اين به نسبت مقرر هاي  مهلت ظرف تواند  مي ابالغ مخاطب
  .نمايد شكايت

موادوراي داليلوجهات)كنونيقانون 296 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 153 ماده 14 بندطبقكهاينبهنظر«.1 داليـل وباجهـات منطبقبايدرأيدراستناديهمواديامادهكهاستاينبراصلگردد،قيدحكمدربايستياستناديه جهـت ازولـي صـحيح  دعـوي بهمربوطداليلانعكاسجهتازصادرهرأيكهصورتيدروباشدمربوطهدعواي ودعـوي اصـحاب درخواسـت  بـه ننمايدايجادرأياركاندرلتزلزكهطوريبهباشدشدهقلمسهومادهبهاستناد 160. صارباطي،همان،ايرانيبابك:ازنقلبهدادگستري؛حقوقياداره 29/3/63 ـ 1525/7 شمارهنظريه."باشد ميتصحيح قابل)كنونيقانون 309 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 189 مادهمفادمطابق
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  دوم فصل
  دعوا ختم از ناشي حقوق

 انـواع  بـه  ابتدا ما كه شود  مي ادايج دعوا اصحاب براي مختلفي حقوق دعوا ختم از پس
) دوم مبحـث  (رأي بـه  اعتـراض  حـق  ويژه بررسي به سپس و) اول مبحث (حقوق اين
  :پردازيم مي
  

  دعوا ختم از ناشي حقوق انواع: اول مبحث
 اصـحاب  از يـك  هر شدن عليه محكوم يا له محكوم به بسته دعوا ختم از ناشي حقوق

 توانـد   مي است شده صادر او نفع به حكم كه كسي يعني له محكوم. است متفاوت دعوا
 اسـت  شـده  مقرر مدني احكام اجراي قانون در كه شرايطي طي را رأي اجراي تقاضاي

 صـادر  او ضـرر  بـه  نحو هر به حكم كه است كسي نيز عليه محكوم و) اول بند (بنمايد
 اسـت  كـرده  مقـرر  قـانون  كـه  شـرايطي  طـي  صادره رأي به تواند  مي نيز او است؛ شده

  ). دوم بند (كند اعتراض
  

  حكم اجراي تقاضاي: دعوا ازختم ناشي له محكوم حقوق: اول بند
 صـادر  قـاطع  قرارهـاي  صـورت  به دادگاه قرار اگر. قرار يا و است حكم يا دادگاه رأي
 خوانـده  تبرئه موجب است ممكن كه اين به توجه با دعوا، سقوط يا دعوا رد مانند شود

 اگـر . شود  نمي اجرا حق موجب ذينفع براي ولي است او نفع هب گردد خواهان ادعاي از
 دسـتور  خواسـته،  تأمين قرار مانند شوند  مي اجرا احكام شكل به نيز قرارها از برخي چه

 شـده  قطعي كه است احكامي به ناظر اجرا حق كلي طور به ولي اجرايند قابل كه موقت
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 شـده  صـادر ) تجـارت  قـانون  417 ماده در ورشكستگي مانند (آن موقت اجراي قرار يا

 احكـام  ديگـر  سـوي  از). 1356 مـصوب  مـدني  احكـام  اجـراي  قـانون  يك ماده (باشد
 وكيـل  يـا  عليه محكوم به كه شوند  مي گذارده اجرا موقع به وقتي دادگستري هاي  دادگاه

 ايـن  كتبـĤ  او قانوني مقام قائم يا نماينده يا له محكوم و شده ابالغ او قانوني مقام قائم يا
 طريـق  از نيز حكم اجراي). مدني احكام اجراي قانون 2 ماده (بنمايد دادگاه از را تقاضا
 4 مـاده  (باشد شده مقرر ديگري ترتيب قانون كه اين مگر آيد  مي عمل به اجرائيه صدور
  ).مدني احكام اجراي قانون

 اعالمـي  و تاسيسي احكام به آن اعالم يا حق ايجاد جهت از احكام اين، وجود با
 وضعيت يك ايجاد موجب كه شود  مي گفته احكامي به تاسيسي احكام. شوند  مي تقسيم

 دريافـت  حق معيني تاريخ از درمانده پدر براي كه حكمي مانند شوند  مي جديد حقوقي
 حكـم . گوينـد   مـي  نيـز  حـق  موجد احكام از نوع اين به. كند  مي ايجاد را فرزند از نفقه

 اصـالت  اعـالم  مانند است گذشته در حقي وجود از كاشف كه است حكمي نيز اعالمي
 مستلزم و داشته اعالمي جنبه دادگاه حكم كه مواردي در بنابراين،. اجرايي سند بطالن يا

 در همچنـين . شـود   نمـي  صـادر  اجرائيـه  سـند  نيست عليه محكوم طرف از عملي انجام
 ولـي  دهنبـو  دعـوا  طـرف  دولـت  بـه  وابسته و دولتي موسسات و ها  سازمان كه مواردي
 و هـا   سازمان و نيست الزم اجرائيه صدور گيرد صورت ها  آن وسيله به بايد حكم اجراي

 احكام اجراي قانون 4 ماده (كنند اجرا را حكم دادگاه دستور به مكلفند مزبور موسسات
  ).مدني

 آمـد  گفتـه  كه طور همان شود  مي ختم سازش و صلح به دعوا كه هم مواردي در
 قـانون  184 مـاده  (شود  مي گذاشته اجرا موقع به ها  دادگاه احكام مانند اصالحي گزارش

  ).مدني دادرسي آيين
  

  راي به اعتراض :دعوا ختم از ناشي عليه محكوم حقوق: دوم بند
 هـاي   نظـام  اكثـر  در معمـول  رويـه  براسـاس  حضوري خواه و غيابي خواه عليه محكوم
  . كند اعتراض صادره آراء به دارد حق حقوقي

اً اصـطالح  پـذيرد  صـورت  غيـابي  عليه محكوم سوي از كه صورتي در ضاعترا اين
 به تواند  مي مورد حسب باشد شده محكوم حضوري شخص اگر و شود  مي ناميده واخواهي
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  .كند اعتراض صادره رأي به خواهي فرجام نظرخواهي، تجديد موجب

 بنـدي  تقـسيم  ديگـري  شكل به توان  مي را آراء به اعتراض هاي  شيوه حال، اين با
  .پردازيم مي آينده مبحث در ها آن به ذيال كه نمود

  
   رأي به اعتراض حق ويژه بررسي: دوم مبحث

 و) اول بند (اعتراض عادي طرق شوند؛  مي تقسيم دسته دو به آراء به اعتراض هاي  شيوه
  . پرداخت خواهيم ها آن به ذيال كه) دوم بند (اعتراض العاده فوق طرق

  
   رأي به يعاد اعتراض :اول بند

 و معمـولي  طـور  بـه  و اصـوال  كه شود  مي گفته هايي  شيوه به آرا از شكايت عادي طرق
 واخواهي به ما حقوق در كه بنمايد را ها آن اعمال تقاضاي تواند  مي عليه محكوم عادي

  .شوند مي تقسيم) ب (تجديدنظرخواهي و) الف(
   واخواهي) الف

   :واخواهي موارد. 1
 رأي. نامند  مي حضوري رأي را شود  مي صادر او دفاع با يا نده،خوا حضور با كه رايي

 نماينـده  يـا  مقـام  قـايم  يـا  وكيل يا خوانده كه اين مگر است حضوري اصوال دادگاه
 دفـاع  نيـز  كتبـي  طـور  بـه  و نشده حاضر دادگاه جلسات از يك هيچ در وي قانوني
 دادرسي آيين قانون اين 303 ماده (باشد نشده واقعي ابالغ اخطاريه يا و باشد ننموده
  ).مدني

 حاضـر  دادگـاه  جلسه در آنان از بعضي فقط و باشند متعدد خواندگان كه صورتي در
 كليـه  عليـه  مطروحـه  دعـواي  به نسبت دادگاه نمايند، تسليم دفاعيه اليحه يا و شوند

 نـسبت  دادگـاه  رأي. نمايد  مي رأي صدور به مبادرت سپس كرده رسيدگي خواندگان
 ابـالغ  اخطاريـه  يـا  و اند نداده دفاعيه اليحه و نشده حاضر جلسات در كه كساني به

  ). قانون اين 304 ماده (است محسوب غيابي باشد نشده واقعي
. دارد واخواهي حق آن به نسبت عليه محكوم و است غيابي نباشد حضوري كه يأير

 به دارد حق بغاي عليه محكوم«: كه است كرده مقرر باره اين در قانون اين 305 ماده
 دادخواسـت . شـود   مـي  ناميـده  واخـواهي  اعتـراض  ايـن . نمايد اعتراض غيابي حكم
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 از بايد را واخواهي. »است رسيدگي قابل غيابي حكم صادركننده دادگاه در واخواهي

 احكـام  در تجديـدنظر  قابليـت  با اصالت كه چرا دانست رأي از شكايت عادي طرق
 لكـن  اسـت  احكـام  بـودن  قطعـي  بـه  قائل ورمشه قول چند هر فقه در. است غيابي

 وي از غايـب  شـخص  داليـل  يعنـي » حجته علي الغايب «گويند  مي كه است مشهور
 واخـواهي  وجود در  اسالمي انقالب از بعد ما قانونگذار دليل همين به شود،  مي شنيده

 شـد  مطـرح  اشـكاالتي  واخـواهي  مهلت با رابطه در لكن،. ندارد راه خود به ترديدي
 و نمود تعيين مهلت توان  نمي واخواهي براي كه داشتند عقيده فقها كه ضمونم بدين
 باعـث  عمل در امر اين. كند واخواهي آن از تواند  مي شد آگاه حكم از گاه هر غايب
 و كنـوني  قـانون  تـصويب  بـا  نهايت در كه گرديد قضايي دستگاه در مشكالتي بروز
  .گرديد مرتفع نيز مزبور مشكل واخواهي براي مهلت بيني پيش
 معنا بدين. است خواهي تجديدنظر حق بر عالوه واخواهي حق كه داشت توجه بايد
 در كـه  هـم  رايـي  رو، ايـن  از اسـت  تجديـدنظر  قابل رايي هر القاعده علي چون كه

 در دادگـستري  حقـوقي  اداره. باشد تجديدنظر قابل تواند  مي شود  مي صادر واخواهي
ــاريخ ــه در 31/6/1370 ت ــان 1830/7 هشــمار نظري  واخــواهي«: كــه اســت كــرده بي

 احكـام  مخـتص ) خـواهي   پـژوهش  (تجديـدنظر  و غيـابي  احكـام  مختص) اعتراض(
 بنابراين، باشد، شده منقضي ها آن واخواهي مدت كه است غيابي احكام يا حضوري
 يكـديگر  از منفـك  و جداگانـه  رسـيدگي  مرحلـه  دو تجديـدنظرخواهي  و واخواهي

 اعتـراض  به رسيدگي از پس حكم، صادركننده دادگاه واهيواخ صورت در باشند،  مي
 صـورت  در لكـن  نمايـد   مـي  تاييـد  يـا  فـسخ  را صـادره  غيـابي  حكـم  مورد، حسب

 يـا  تاييـد  مـورد،  حسب را، اعتراض مورد حكم تجديدنظر مرجع تجديدنظرخواهي،
  . »نمود خواهد حكم صدور به مبادرت نقض صورت در و نقض

 تـصميم  رأي صـدور  به اقدام دادگاه كه است ممكن دنكر واخواهي صورتي در تنها
 احكـام  بنـابراين، . باشد شده صادر غيابي صورت به رأي اين و نمايد ـ نهايي قضايي

 303 مـاده  در قانونگذار را غيابي رأي شناسايي معيار نيستند واخواهي قابل حضوري
 مقـام  قايم اي وكيل يا خوانده كه اين مگر است حضوري دادگاه حكم« :كرده بيان

 نيـز  كتبـي  طـور  به و نشده حاضر جلسات از يك هيچ در وي قانوني نماينده يا
 مـاده  ايـن  تحليـل  از قبل .»باشد نشده واقعي ابالغ اخطاريه يا و باشد ننموده دفاع
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 هـيچ  به قرار و است صادق نهايي حكم مورد در فقط بودن غيابي اوالً: كه گفت بايد
 دستور يا خواسته تأمين صورت به كه هم قرارهايي شد نخواهد محسوب غيابي وجه

 و مـوقتي  و نبـودن  نهـايي  دليـل  به شوند  مي صادر دعوا طرف به ابالغ از قبل موقت
 بـه  اجـرا  يا صدور از پس بالفاصله و گيرند  نمي قرار گروه اين در شدن تلقي يتأمين

 حبـسي  امـور  در صـادره  احكام شامل بودن غيابي ثانياً و گردند  مي ابالغ مقابل طرف
 دو در مگـر  مـاده  ايـن  بـه  توجـه  با . 1است ترافعي امور مختص فقط و شد نخواهد
  :از عبارتند فرض دو اين. باشد مي رأي بودن حضوري بر اصل فرض،
 جلـسات  از يـك  هـيچ  در وي قانوني نماينده يا مقام قائم وكيل، خوانده،: اول فرض
 دادگـاه  در خوانـده  اگـر  بنـابراين،  باشد، ننموده دفاع نيز كتبي طور به و نشده حاضر
 هـم  جلـسه  يـك  در فوق افراد از كدام هر يا بدهد دادگاه به اليحه لكن نشود حاضر
  . بود نخواهد هم واخواهي حق نتيجه در و باشد نمي غيابي رأي شوند، حاضر
 از و باشـد   مي مبهم قانونگذار بيان اين ؛»باشد نشده واقعي ابالغ اخطاريه«: دوم فرض

 فقـط  اخطاريـه  از مقصود كه نيست مشخص اوالً كه چرا. باشد  مي انتقاد قابل جهاتي
 شـامل  نيـز  را غيـره  و دادرسـي  وقـت  از اعـم  اي  اخطاريه هر يا باشد  مي دادخواست

 خوانـده  لكن باشد شده واقعي ابالغ اخطاريه اگر ماده اين به توجه با اًثاني و. شود  مي
 شده محسوب حضوري دادگاه رأي نكند ارسال يزن اليحه و نيابد حضور جلسات در
  .است ساز مشكل عمل در امر اين كه شود مي ساقط خوانده از واخواهي حق و

 ايـن  در» اخطاريـه  «عبارت از مقصود اوالً كه گفت توان  مي انتقادات اين به پاسخ در
 توقـ  اخطاريـه  قبيـل  از هـايي   اخطاريـه  شامل تواند  نمي و نيست آن عام معناي ماده

 دادگـاه  حكـم  كـه  چرا. باشد ... و دادگاه به كارشناس نظر وصول اخطاريه دادرسي،
 اهميـت  حـايز  هـم  بـسيار  كه دادرسي اول جلسه دادن دست از با كه اي  خوانده عليه
 غيـابي  اسـت  داده دسـت  از را خواهـان  دادخواست برابر در دفاع فرصت و باشد  مي

 دادخواسـت  ضـميمه  اخطاريه» اخطاريه« از مقصود كه گفت توان  مي بنابراين،. است
 وي قـانوني  نماينـده  يـا  وكيل يا خوانده به دادخواست كه اين مورد در ثانياً. باشد  مي

 باشـد  نيافته حضور دادرسي جلسات از يك هيچ در خوانده ليكن گردد قانوني ابالغ
مادهموجب بهفقطتصحيحيچنين.بودنخواهداعتراضقابلوشود نميتلقيغيابيقيمعزلبردادگاهتصميم«.1 :ازنقلبهكشور،ديوانعاليعموميهيئت 28/11/35 ـ2467 شمارهرأي.»استپژوهشقابلحبسيامورقانون99 82 صهمان،عباسي،مريموحسينيانمهديسيد
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 ايـن  در دادگـاه  حكـم  گفـت،  بايـد  ماده ظاهر به توجه با ننمايد، ارسال نيز اليحه و

 نخواهـد  واخـواهي  قابـل  و گـردد   مي محسوب حضوري واقعي، ابالغ دليل به مورد،
  . بود

  :واخواهي تشريفات. 2
 شـرايط  تمـام  بايـد  دادخواسـت  ايـن  و آيـد   مـي  عمل به دادخواست تقديم با واخواهي

 صـادركننده  دادگـاه  تـسليم  مقـرر  مهلت در همچنين و باشد داشته را بدوي دادخواست
 در اسـت  مكلـف  دادگـاه  واخـواهي  دادخواسـت  تقديم از پس اصوال د؛گرد غيابي رأي

 را غايـب  معتـرض  داليـل  مقرر، مهلت در آن تقديم و دادخواست بودن تكميل صورت
 واخواهي مهلت «مدني دادرسي آيين قانون 306 ماده اساس بر. دهد قرار رسيدگي مورد

 از خـارج  كـه  كـساني  ايبـر  و روز 20 كـشورند  مقيم كه كساني براي غيابي، احكام از
 بـه  معتـرض  كـه  ايـن  مگـر  بود خواهد واقعي ابالغ تاريخ از ماه دو دارند اقامت كشور
. اسـت  بـوده  موجـه  عذر دليل به مهلت اين در واخواهي به اقدام عدم نمايد ثابت حكم

 بـه  واخـواهي  دادخواسـت  ضـمن  را خـود  عذر بودن موجه داليل بايد صورت اين در
 قبـول  قـرار  داد تـشخيص  موجـه  را ادعا دادگاه اگر. نمايد اعالم أير صادركننده دادگاه

 عـذر  زيـر  جهـات . شـود   مـي  متوقف نيز حكم اجراي و صادر را واخواهي دادخواست
  :گردد مي محسوب موجه

 3.  اوالد؛ يـا  همـسر  يـا  والـدين  از يكـي  فوت . 2 است؛ حركت از مانع كه مرضي . 1
 در واخواهي دادخواست تقديم آن براثر كه حريق و زلزله و سيل قبيل از قهريه حوادث

 مقـرر  مهلـت  در نتوان كه نحوي به بودن حبس يا توقيف . 4 نباشد؛ ممكن مقرر مهلت
 ميـسر  عليـه  محكـوم  شخص به واقعي ابالغ چه كرد؛چنان تقديم واخواهي دادخواست

 مهلت انقضاء از پس غيابي حكم و بوده معتبر ابالغ آن آيد، عمل به قانون ابالغ و نباشد
 ابـالغ  حكـم  كـه  درصـورتي . شـد  خواهد گذارده اجراي موقع به شدن قطعي و قانوني
 توانـد   مـي  باشـد  رأي مفـاد  از اطـالع  عـدم  مـدعي  عليـه  محكـوم  و باشد نشده واقعي

 از خارج بدوآ دادگاه. دارد تقديم غيابي حكم صادركننده دادگاه به واخواهي دادخواست
 قـرار . كنـد   مـي  صادر را دادخواست قبول يا رد قرار نموده رسيدگي مورد اين در نوبت
 حكـم  اجـراي ). مـاده  ايـن  يـك  تبصره (بود خواهد حكم اجراي مانع دادخواست قبول
 بـود  خواهـد  عليـه  محكـوم  از متناسب تأمين اخذ يا معتبر ضامن معرفي به منوط غيابي
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 در نـامبرده  و شـده  يواقعـ  ابـالغ  غايـب  عليه محكوم به اجراييه يا دادنامه كه اين مگر

 بر همچنين). ماده اين 2 تبصره (باشد نكرده واخواهي دادنامه ابالغ تاريخ از مقرر مهلت
 موجـه  عـذر  بـدون  شده ياد مهلت از خارج دادخواست تقديم ماده اين 3 تبصره اساس

  . »باشد مي مرحله آن به مربوط مقررات برابر تجديدنظر مرحله در رسيدگي قابل
 خوانـده  بـه  رأي واقعـي  ابـالغ  تاريخ از واخواهي مهلت آغاز ماده اين صدر به توجه با

 مطلع آن مفاد و رأي از غايب آيا كه نيست مسلم قانوني ابالغ در كه چرا باشد  مي غايب
 بـه  توانـد   مـي  غايب» الحجته علي الغايب «بنابرقاعده خاطر همين به خير، يا است شده

 ابـالغ  از پـس  چـه  اگـر  نمايـد،  ابراز دادگاه به ار خود داليل رأي مفاد از اطالع محض
 اجـراي  مـالك  كـه  چرا شود،  مي گذاشته اجرا، به احكام اجراء دايره توسط رأي قانوني

  ).قانون اين 306 ماده 1 تبصره (واقعي يا قانوني از اعم است ابالغ صرف رأي
 در عليـه  حكـوم م ماده اين براساس كه باشد  مي اين است وارد تبصره اين بر كه انتقادي
 حـال  هر به و برساند اثبات به رأي مفاد از را خود اطالع عدم بايد قانوني ابالغ صورت

 مـشكل  بـسيار  عمـل  در كـه  باشـد   مي غايب عليه محكوم دوش بر  عدمي امر يك اثبات
   . 1نمايند نمي زيادي سختگيري امر اين اثبات براي ها دادگاه چند هر است

  واخواهي آثار و احكام. 3
 دادرسـي  آيـين  قـانون  306 مـاده  تبصره اخير قسمت براساس: حكم اجراي توقف: اول

 بايـد  البتـه . بـود  خواهـد  غيابي حكم اجراي مانع واخواهي دادخواست قبول قرار مدني
 مهلتـي  آمـدن  وجـود  بـه  باعـث  غيـابي  رأي صدور صرف كه شد نيز مطلب اين متذكر

 مهلـت  ايـن  طـي  در و دارد خواهيوا حق غايب عليه محكوم آن ضمن در كه گردد  مي
 محكـوم  جانب از واخواهي دادخواست مدت اين طي در چه چنان. شود  نمي اجرا رأي
 متوقـف  غيـابي  حكـم  اجـراي  دادگاه رسيدگي پايان تا شود تقديم صالح دادگاه به عليه
 حكم متناسب تأمين سپردن يا معتبر ضامن معرفي با تواند  مي عليه محكوم لكن شود؛  مي
 1 تبـصره  اخيـر  قـسمت  بر حاكم 306 ماده 2 تبصره ترتيب، بدين. نمايد اجرا را يغياب
   .  2باشد مي

بهتراست، ساكت 1379 مدنيدادرسيآيينقانونحقوقياحكامدرواخواهيبهرسيدگينحوهدركهاينبهنظر«.1 80./25/7دادگستريحقوقياداره 3365/7 نظريه.»شودعملموردآندربدويمرحلهمانندكهباشد مي
رمـالي وغيمـالي ازاعـم هـا  دادگاهغيابياحكامكليهبهنسبت 1379 مدنيدادرسيآيينقانون 306 ماده 2 تبصره«.2 وگرفتتوان مناسبينمي طالقمورددركهاينتذكربااستمزبورحكممشمولنيزطالقغيابيحكموداردتسري تاليوشودفسخبعدا استممكنزيراشوداجراقطعيتوواقعيابالغازقبلطالقغيابيحكمكهنيستمصلحت
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: اسـت  مـؤثر  واخـواهي  طـرفين  به نسبت فقط واخواهي مرحله در صادره رأي .  دوم. 

 واخـواهي  رسـيدگي  از پـس  كه رايي دارد  مي مقرر مدني دادرسي آيين قانون 308 ماده
 واخـواهي  كه كسي شامل و است مؤثر واخوانده و اخواهو به نسبت فقط شود  مي صادر
 اين در كه نباشد تفكيك و تجزيه قابل صادره رأي كه اين مگر شد نخواهد است نكرده

 تسري نيز اند  نكرده واخواهي ولي بوده غيابي حكم مشمول كه كساني به نسبت صورت
  .داشت خواهد

  خواهي تجديدنظر) ب
   :خواهي تجديدنظر موارد .1

 طـرق  از ديگـر  يكـي  شـد،   مـي  خوانده نيز پژوهش و استيناف گذشته در كه ديدنظرتج
 اسـت  گرفته قرار رسيدگي مورد سابقاً كه امري آن در كه باشد  مي آراء از شكايت عادي

 عـادي  طـرق  دانـيم،   مـي  كـه  طـور  همان. گيرد  مي قرار بازبيني و رسيدگي مورد مجددآ
 كـه  آن مگـر  باشـد   ازمـي  شكايت قابليت بر اصل در كه هستند مواردي راي، از شكايت

 پرسـش  اين اكنون. نمايد اعالم شكايت غيرقابل و قطعي را آراء از برخي صراحتاً مقنن
 بـر  اصـل  يـا  است آراء بودن تجديدنظر قابل بر اصل ايران حقوق در كه شود  مي مطرح
 مقرر مدني يدادرس آيين قانون 330 ماده گفت بايد پاسخ در. باشد  مي ها  آن بودن قطعي

 مـواردي  در مگر است قطعي حقوقي امور در انقالب و  عمومي هاي  دادگاه آراء«: دارد  مي
 اصـل  كـه  آيـد   برمي ماده اين ظاهر از. »باشند تجديدنظر درخواست قابل قانون طبق كه،
 نيز و ماده اين تاريخي سابقه به توجه با نظر اين قبول لكن، باشد  مي آراء بودن قطعي بر
 بنيـادين  اصـول  بـه  توجـه  بـا  نيـز  و مدني دادرسي آيين قانون مواد ساير گرفتن نظر در

 بهتـرين  كه داشت توجه بايد. باشد  مي دشوار متمدن، حقوقي هاي نظام در شده پذيرفته
 هـر  به كه، چرا شوند اشتباه دچار است ممكن گاهي نيز قضات ترين  شايسته و دادرسان

 امكـان  و دادرسـي  بـودن  اي  مرحله دو اصل دليل همين به و بوده جايزالخطا بشر حال،
 آراء بـودن  قطعـي  بـر  فقها مشهور نظر اما. است شده پذيرفته كامال امروزه رأي بازبيني

شرايطوپروندهاحوالواوضاع بهتوجهبامعتبرضامنياتأمينميزانونوعتشخيصحالهربهباشد،داشتهفاصد حكـم اجـراي «.دادگـستري حقـوقي  اداره،6/2/80 ـ 339/7 نظريه.»استحكمصادركنندهدادگاهبادعوياصحاب يانامه ضمانتاعتبار كهدليليوبودخواهدعليهمحكومازمناسب،تأميناخذيامعتبرضامنمعرفيبهمنوطغيابي محكممراجعهتاماخوذه تضمينياتأمينناگريزنيستدسترسدرباشدكردهمعينيزمانبهمحدودرامذكورتأمين تجديـدنظرخواهي وواخـواهي  هـاي  مهلتمضيواوبهواقعيابالغياوقطعيحكمصدورووياعتراضوعليه 330. صهمان،ارباطي،ايرانيبابك:ازنقلبهستري؛دادگحقوقياداره،12/2/81 ـ901/7نظريه."بماندباقيبايد
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 بــر نگهبــان شــوراي كــه بــود اشــكاالتي نيــز مزبــور مــاده تنظــيم علــت و باشــد مــي

 بـا  نگهبـان  شوراي فقهاي نظر تأمين براي قانونگذار لذا،. كرد  مي وارد تجديدنظرخواهي
 حقـوق  در بنابراين،. نمود برگزار فوق صورت به را ماده ظاهر تجديدنظر، اصل پذيرش

  1پـذيري  پـژوهش  اصـل  آن بـه  كه باشد  مي آراء از تجديدنظرخواهي قابليت بر اصل ما
   گويند مي
 اعـم  رأي. نمـاييم   مـي  شمارش را تجديدنظر قابل غير آراء اصل، همين راستاي در ما و

 تبيـين  زير نحو به را تجديدنظر غيرقابل قرارهاي و احكام توان  مي قرار و كمح از است
  :نمود
  :تجديدنظر غيرقابل احكام . اول

 الف بند مخالف مفهوم از مستفاد (ريال 000/000/3 از كمتر خواسته با مالي دعاوي. 1. 
 علت به يقضاي نظام كه است خاطر بدين قانونگذار توسط امر اين بيني  پيش). 331 ماده

 دعـاوي  بـه  رسـيدگي  بـراي  كافي وقت بتواند و نماند معطل چندان اهميت، كم دعاوي
 فـصل  و عـدالت  اسـتقرار  يعني خويش واقعي رسالت به بتواند تا باشد داشته پراهميت
 خواسـته،  ارزيـابي  مالك كه است اين خصوص اين در مهم نكته. يابد دست خصومت

 تـا  كـه  باشـد   مـي  دادخواسـت  در خواهان ارزيابي ،تجديدنظر قابليت عدم يا قابليت در
 اگـر  مثـال  عنـوان  بـه . باشـد  نـشده  واقـع  خوانده اعتراض مورد نيز دادرسي اول جلسه

 حيـث  از را خـويش  خواسـته  ملـك  فـالن   رسمي سند تنظيم به الزام دعواي در خواهان
 اول جلسه ات نيز خوانده و باشد نموده ارزيابي ريال 000/000/2 به مقوم دادرسي هزينه

 رقـم  تجديـدنظر  قابليـت  عـدم  يـا  قابليـت  حيث از ننمايد اعتراض رقم اين بر دادرسي
 هـر  اسـت  تجديـدنظرخواهي  غيرقابل صادره حكم لذا و بود خواهد اعتبار مناط مذكور

 براساس ملك قيمت» دادرسي هزينه پرداخت جهت از «ملك، درخصوص دانيم  مي چند
   . 2شود مي تأديه قيمت اين براساس دادرسي هزينه و شده تقويم آن اي منطقه قيمت

 براسـاس  تمبـر  ابطال باشد ريال 000/000/000/5 ملك قيمت اگر مثال اين در بنابراين،

1. Le principe d'appel 
در«28:/1373/12مـصوب معـين مـوارد درآنمصرفودولتدرآمدهايازبرخيوصولقانون 3 ماده 12 بنداز. 2 خواهـان كهستاهمان خواستهارزشصالحيت،نظرنقطهازمنقولغيراعيانازيدخلعومنقولغيرماليدعاوي تقويممنطقههردرامالكارزشمعامالتيمطابقبايددادرسي،هزينهنظرازلكن.نمايدميتعيينخوددادخواستدر .»شودپرداختدادرسيهزينهآناساسبرو
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 حكـم  قطعيـت  عـدم  يا قطعيت در تاثيري امر اين ليكن، آمد خواهد عمل به رقم همين

 از خواسـته  يبهـا  مـدني،  دادرس آيـين  قـانون  60 ماده براساس كه چرا داشت نخواهد
 دادخواسـت  در كـه  اسـت  مبلغي همان تجديدنظرخواهي امكان و دادرسي هزينه لحاظ

 تـا  نيز خوانده و باشد ريال 000/000/3 از كمتر خواسته اگر هرحال، به. است شده قيد
 غيرقابـل  و قطعـي  خـصوص  ايـن  در صـادره  حكـم  ننمايـد  اعتراض آن به اول جلسه

 باشـد  مالي دعاوي متفرعات از مذكور مبلغ به جعرا حكم كه اين مگر است تجديدنظر
 و نمـوده  جاري را تجديدنظر اصل حالتي چنين در و است تجديدنظر قابل آن اصل كه

 بـه  راجـع  حكـم  331 مـاده  ج بند براساس كه چرا است، خواهي تجديدنظر قابل حكم
ـ  باشـد  تجديـدنظر  قابـل  دعـوا  اصل به راجع حكم كه صورتي در دعوا، متفرعات  لقاب
 شامل نيز را ريال 000/000/3 از كمتر ارقام تواند  مي دعوا متفرعات اين و است پژوهش

  .گردد
 از يـك  هـر  اقـرار  هـا  آن صدور مستند كه  احكامي دادگاه؛ در اقرار به مستند احكام .  2

 نخواهد تجديدنظرخواهي قابل باشد اگر خواسته و ارزش هر با است، دادگاه در طرفين
 مـوارد  ايـن  اگـر  كـه  رأي صـادركننده  دادگـاه  يا قاضي صالحيت درخصوص مگر بود

  . تجديدنظرند قابل نيز احكام اين شود حاصل
 قـاطع  را ها آن رأي كتبĤ طرفين كه كارشناس نفر چند يا يك رأي به مستند احكام  .  3

 خـواهي  تجديـدنظر  حـق  دعـوي  اصـحاب  نيز حالتي چنين در باشند؛ داده قرار دعوي
  .باشد اعتراض مورد رأي صادركننده دادگاه يا قاضي صالحيت كه ناي مگر ندارند

 كه درصورتي«: دارد  مي مقرر مدني دادرسي آيين قانون 333 ماده: طرفين كتبي توافق) 4
 باشــند كـرده  ســاقط را خـود  تجديــدنظرخواهي حـق  كتبــي توافـق  بــا دعـوي  طـرفين 

 قاضـي  يا دادگاه صالحيت درخصوص مگر بود نخواهد مسموع آنان تجديدنظرخواهي
  . »راي كننده صادره

  :تجديدنظر غيرقابل قرارهاي ـ دوم
 مگـر  اسـت  پـژوهش  و تجديدنظر قابليت بر اصل احكام، همانند نيز قرارها با رابطه در

: هـستند  قـسم  دو بـر  نيـز  قرارهـا  گفتـيم . باشـد  نموده استثناء را مواردي قانون كه اين
  . اعدادي قرارهاي و نهايي قرارهاي

 مـشروط  هـستند  تجديدنظر قابل مستقل، طور به تجديدنظر اصل مطابق نهايي رهايقرا
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 هـا  آن 332 مـاده  در قانونگذار. باشد تجديدنظر قابل دعوا اصل به راجع حكم كه  اين به
 از كـه  دادخواسـت  رد و دادخواسـت  ابطـال  قـرار : از عبارتند كه است نموده احصاء را

 عـدم  دعـوي،  سـقوط  دعـوي،  اسـتماع  عـدم  وي،دع رد قرارهاي شود،  مي صادر دادگاه
 دعـوي  رد قـرار  صـدور  باعث كه است ايراد نوعي اهليت عدم كه دانيم  مي البته اهليت؛

  .پردازيم مي آن به ايرادات بحث در ما و شود مي
 همـراه  بـه  سـابق  مـدني  دادرسي آيين قانون در كه است اين است ذكر قابل كه اي  نكته

 قـرار  از بودنـد  عبـارت  كه داشت وجود نيز ديگر قرار دو 332 ماده در مذكور قرارهاي
. است نشده ذكر جديد قانون در كه داور حكم ابطال درخواست رد قرار و سوگند اتيان
 باشد  مي شرعي سوگند به منوط دادگاه حكم صدور كه است جايي در سوگند اتيان قرار

 بـر  دليـل  و كنـد  دعوي اقامه ميت عليه فردي اگر مثال عنوان به). قانون اين 270 ماده(
 ترديـد  مدعي به ميت جانب از دين عدم يا پرداخت در لكن باشد، داشته نيز حق وجود
 دهـد   مـي  سوگند خويش حق بقاي بر را مدعي قاضي صورت اين در باشد داشته وجود

 بـه  قانونگذار و بود اعدادي قرارهاي جمله از قرار اين. بپردازد حكم صدور به بتواند تا
 رد قـرار  هـم  ديگـر  مـورد . گـردد  تجديدنظر غيرقابل تا نمود حذف را قرار اين تيدرس

 حكـم  بـه  نـسبت  كـه  شد  مي صادر جايي در قرار اين بود؛ داور حكم ابطال درخواست
 شـد   مـي  داوري حكم ابطال خواهان مدعي و گرفته صورت اعتراض داور توسط صادره

 نظر به. نمود  مي رد را درخواست قررم موعد از خارج در آن تقديم علت به دادگاه لكن
 تجديـدنظر  قابـل  قـانون  اين 332 ماده در آن ذكر عدم وجود با مذكور قرار كه رسد  مي

 بـه  داور حكـم  ابطال مدعي چون كه است اين آورد امر اين بر توان  مي كه داليلي. باشد
 كنـوني  قـانون  واضـعين . كنـد  تقـديم  نيـز » دادخواسـت  «توانـد   مـي » درخواست «جاي

 شـد   مـي  نوشـته » دادخواسـت  «برگـه  روي بر اكثرآ كه را داور حكم ابطال» درخواست«
 ايـن  بـه  و انـد   داده قـرار  332 مـاده  الـف  بند مشمول را آن و نموده تلقي» دادخواست«

 قابـل  نيـز  قرارهـا  اصـل،  بنـابر  عـالوه  به. اند  نموده قلمداد تجديدنظر قابل را آن ترتيب
 مـستقال  قرارهـا  اين كه گفت بايد اعدادي قرارهاي صدرخصو اما باشند،  مي تجديدنظر

 تجديـدنظر  مرحلـه  در رأي اصـل  بـه  اعتـراض  هنگـام  به لكن،. نيستند تجديدنظر قابل
  . كرد اعتراض نيز صادره قرارهاي از يك هر به توان مي خواهي
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  خواهي تجديدنظر تشريفات . 2
   :كنند تجديدنظرخواهي رأي از توانند مي كه اشخاصي) 1
 قـانون  335 مـاده  بـه  اسـتناد  با نمايند تجديدنظرخواهي توانند  مي اشخاص چه كه اين. 

 محكـوم  وكيـل : دو عليـه؛  محكـوم : يك: است شده مقرر نحو بدين مدني دادرسي آيين
  .عليه محكوم قانوني نمايندگان: سه حق؛ اين داشتن صورت در عليه

 در رسـيدگي  هماننـد  نيـز  رتجديـدنظ  به مرحله در رسيدگي: تجديدنظر دادخواست) 2
 فـرم  چنـد  هـر  تجديدنظر دادخواست باشد،  مي دادخواست تقديم مستلزم بدوي مرحله
 مـاده  براساس و باشد  مي بدوي دادخواست همانند تقريبĤ آن محتويات لكن دارد خاصي

 و خـانوادگي  نـام  و نـام  .  1:  گـردد  قيد تجديدنظر دادخواست در بايد زير نكات 341
 را دادخواسـت  كـه  صـورتي  در او وكيـل  و خواه تجديدنظر مشخصات ساير و اقامتگاه

 خوانـده؛  تجديـدنظر  مشخصات ساير و اقامتگاه خانوادگي، نام نام، . 2 باشد؛ داده وكيل
 تاريخ . 5 راي؛ صادركننده دادگاه . 4 است؛ شده تجديدنظر آن از كه قراري يا حكم . 3

  .تجديدنظرخواهي داليل . 6 راي؛ ابالغ
 بـه  طـرفين،  تعـدد  صـورت  در و نسخه دو در بايد آن ضمايم و تجديدنظر ادخواستد

 اول نـسخه  بـه  فقـط  كـه  سـمت  مثبت مدرك استثناء به نسخه يك عالوه به آنان تعداد
 مرجـع  سه اين از يكي تجديدنظر دادخواست تسليم محل. شود تقديم شود،  مي ضميمه

   :است
 دفتـر : سـوم  و تجديـدنظر؛  دادگاه اول شعبه دفتر: دوم راي؛ صادركننده دادگاه دفتر: اول

  .هستند بازداشت در كه افرادي مورد در بازداشتگاه
 همـان  آن اجـراي  ضـمانت  و تجديـدنظر  دادخواسـت  شـرايط  كـه  گفت بايد اينجا در

 دعـواي  بـه  رسـيدگي  تشريفات. شد گفته بدوي دادخواست مورد در كه است شرايطي
  :باشد مي زير شرح به نيز نظرخواهي تجديد

 فـوق  مراجـع  صـالح،  مراجع به دادخواست تقديم از پس: دادخواست تكميل و ثبت) 1
 طرف و متقاضي نام بر مشتمل رسيدي و ثبت را آن دادخواست وصول از پس بالفاصله

 بـرگ  كليه روي در و تسليم تجديدنظرخواه به دادنامه ثبت شماره تسليم، تاريخ دعوي،
ــاي ــدنظر دادخواســت ه ــاريخ همــان تجدي ــد را ت ــي قي ــد م ــن. كنن ــاريخ، اي ــاريخ ت  ت
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 و دادخواسـت  تكميـل  كـه  جـا  آن از حـال،  هر به. شود  مي محسوب تجديدنظرخواهي

 بـه  رأي صادركننده دادگاه توسط بايد نقص رفع هاي  اخطاريه ابالغ و نقايص رفع احيانا
 يـا  رتجديـدنظ  مرجـع  دفتـر  به دادخواست چه چنان 339 ماده 1 تبصره بنابر. آيد عمل

 صـادركننده  دادگـاه  بـه  را دادخواسـت  و نموده اقدام فوق شرح به شود داده بازداشتگاه
 رسـيد  روي بـر  دقيـق  تـاريخ  قيد كه است ضروري نكته اين ذكر. دارند  مي ارسال رأي

 كـه  ايـن  و تجديـدنظرخواهي  مهلت كه چرا دارد، زيادي اهميت تجديدنظر دادخواست
 همـين  تـاريخ  بنـابر  خير يا است شده تقديم قانوني مهلت در تجديدنظر دادخواست آيا

 تقـديم  زمـان  در كه  اقدامي اولين موضوع اين به توجه با و رو، اين از. بود خواهد رسيد
 عـدم  صورت در كه است تجديدنظر مهلت رعايت بررسي گيرد  مي صورت دادخواست

. گردد  مي صادر )دادگاه دفتر نه و (دادگاه توسط» دادخواست رد «قرار مهلت اين رعايت
 را نقـص  رفع اخطار مورد، حسب دادگاه،. دادخواست بودن ناقص صورت در عالوه به
 الـصاق  دادگـاه  ديـوار  روي را اخطاريـه  كـه  ايـن  يـا  و كنـد   مي ابالغ تجديدنظرخواه به

 رد قـرار  صـدور  بـه  اقـدام  قـانوني  مهلـت  در نقـص  رفـع  عـدم  صورت در و نمايد  مي
 مرجـع  در اعتـراض  قابـل  ابـالغ،  تاريخ از روز 20 ظرف رقرا اين. نمايد  مي دادخواست
  .است قطعي خصوص، اين در تجديدنظر، دادگاه رأي كه. بود خواهد تجديدنظر

 دادگــاه همــان از تجديــدنظر دادخواســت جريــان: تجديــدنظر دادخواســت جريــان) 2
 دادگـاه  346 مـاده  براسـاس  كـه  مـضمون  بدين گردد؛  مي آغاز) بدوي (رأي صادركننده

 مـذكور  دادخواست از نسخه يك آن از نقص رفع يا و دادخواست تكميل از پس دويب
 ابـالغ  تـاريخ  از روز ده طـرف  كـه  فرستد  مي دعوي طرف براي آن، ضمايم همراه به را

 نـه،  يـا  باشـد  رسـيده  پاسـخي  كه اين از اعم شده ياد مهلت انقضاي از پس دهد پاسخ
 تجديدنظر دادگاه به پرونده رسيدن از پس .شود  مي فرستاده تجديدنظر مرجع به پرونده

  :  آيد پيش است ممكن حالت دو
 ايـن  در. دهد  مي تشخيص ناقص را دادخواست تجديدنظر دادگاه دفتر مدير: اول حالت
 بـه  را مـذكور  پرونـده  پرونـده،  روي  اقـدامي  هيچ بدون مذكور دادگاه دفتر مدير حالت،
 دفتـر  مـدير : دوم حالت نمايد؛ تكميل را وندهپر بدوي دادگاه تا فرستند  مي بدوي دادگاه
 و نمـوده  ثبت را دادخواست حالت اين در. بداند كامل را دادخواست تجديدنظر دادگاه
 همچنـين . نمايـد   مـي  عرضه دادگاه محضر به را آن و دهد  مي اختصاص آن به اي  كالسه
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 در است شده صادر بدوي دادگاه طرف از كه دادخواست رد قرار به نسبت است ممكن
 ايـن  بـه  تجديـدنظر  دادگاه صورت اين در كه بگيرد صورت اعتراض تجديدنظر دادگاه

 بـراي  را پرونـده  ندهـد  تشخيص درست را قرار چه چنان و نمايد  مي رسيدگي نيز قرار
 ارسـال  بـدوي  دادگاه به امور ساير و خوانده تجديدنظر به ابالغ يا و احتمالي نقص رفع
  .است قطعي خصوص اين در يدنظرتجد دادگاه رأي. نمايد مي
 دادگـاه  در كـه  كنـد   مـي  رسـيدگي  مواردي به فقط تجديدنظر دادگاه: دادگاه اقدامات) 3

 رسـيدگي  مـورد  بدوي دادگاه در چه آن هر يعني است شده واقع رسيدگي مورد بدوي
 خواهـد  رسـيدگي  نيـز  تجديدنظر دادگاه در مجددآ است گرفته قرار موضوعي و  حكمي

 است ضروري نكته اين به توجه. نمايد رسيدگي نو از مجددآ را پرونده واندت  نمي و شد
 دادرسـي  جلـسه  تـشكيل  بـه  تكليفي ارسالي، هاي  پرونده مورد در تجديدنظر دادگاه كه

 صـدور  بـه  اقـدام  دادرسـي  جلسه تشكيل بدون تواند  مي بدوي دادگاه برخالف و ندارد
  . نمايد رأي

 مـورد  كـه  كنـد   مـي  رسـيدگي  امـوري  بـه  فقط نظرتجديد دادگاه گذشت كه طور همان
 از بـردارد،  در نيـز  را اسـتثنائاتي  امـر  ايـن  ليكن است گرفته قرار بدوي دادگاه رسيدگي

 يـا  شـود  جلب دعوا به ثالثي اگر كه چرا. ثالث ورود دعواي و ثالث جلب دعواي جمله
 رسـيدگي  نيـز  امـر  ايـن  بـه  تجديـدنظر  دادگـاه  شود وارد دعوا به بخواهد ثالثي كه اين
 135 و 130 مواد (باشد نشده واقع رسيدگي مورد بدوي دادگاه در كه چند هر نمايد،  مي
  )قانون اين

 مـوارد  ولي. بود نخواهد مسموع تجديدنظر مرحله در جديد ادعاي «362 :ماده براساس
 موضـوع  آن عـين  كه به محكوم قيمت مطالبه . 1: شوند  نمي محسوب جديد ادعاي زير
 قـرار  حكـم  مـورد  بـدوي  مرحله در آن قيمت كه مالي عين مطالبه يا و بوده بدوي رأي

 كـه  ديـوني  و المثـل   اجـرت  و آن اقساط بقيه مطالبه و بها اجاره ادعاي . 2 است؛ گرفته
 و ضـرر  قبيـل  از متفرعات، ساير و رسيده بدوي، رسيدگي جريان در آن پرداخت موعد
 و گرفتـه  تعلـق  اصـلي  خواسته به وربدويصد از بعد يا دعوي جريان زمان در كه زيان
 تغييـر  . 3 و باشد؛ رسيده رأي صدور از بعد آن پرداخت موعد يا نشده واقع حكم مورد
  ».بالعكس يا المثل اجرت به المسمي اجرت از خواسته عنوان

 بـوده  نـاقص  شكلي لحاظ از پرونده كه ببرد پي رسيدگي حين در تجديدنظر دادگاه اگر
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 موعـد  در آن نقـص  رفـع  ياعـدم  و دادخواست قانوني شرايط رعايت عدم مانند است،
 دادخواست به لكن كند  نمي نقض را رأي صورت اين در بدوي، مرحله در قانوني مقرر

 اقـدام  نقـص  رفع به نسبت ابالغ تاريخ از روز ده ظرف كه نمايد  مي اخطار بدوي دهنده
 نباشد، محرز دهنده خواستداد سمت كه صورتي در نيز و اقدام عدم صورت در نمايد،
 چـه  چنـان  امـا . كنـد   مي صادر را» بدوي دعواي رد «قرار و نقض را صادره رأي دادگاه
 و داده ادامـه  رسـيدگي  بـه  تجديدنظر دادگاه صورت، اين در گرديد، رفع شكلي مشكل

 عـدم  يا و دادخواست بودن ناقص به توجه عدم (امر اين كه چند هر كند  مي صادر رأي
  .گردد مي محسوب تخلف بدوي دادگاه براي) دهنده دادخواست سمت احراز

 از اشتباهاتي از غير بدوي دادگاه رأي چه چنان قانون، اين 351 ماده براساس ، همچنين
 اشـكال  افتـادگي  قلـم  از يـا  و طرفين مشخصات و  قلمي اشتباهات و ارقام و اعداد قبيل

 بـر  بنـا . نمود خواهد تاييد را رأي تاشتباها اين تصحيح با دادگاه باشد، نداشته ديگري
 يـا  محلي صالحيت فاقد را بدوي دادگاه تجديدنظر، دادگاه گاه هر «قانون اين 352 ماده
 در. »دارد  مـي  ارسـال  صـالح  مرجـع  بـه  را پرونـده  و نقـض  را رأي دهد تشخيص ذاتي

 صالحيت هم و محلي صالحيت هم قانونگذار چند هر كه گفت بايد ماده اين خصوص
 صـالحيت  مـورد  در كـه  گفـت  بايـد  لكن است برشمرده پرونده نقض موجب را يذات

 اول جلـسه  تـا  خوانـده  كـه  كنـد    مي نقض را رأي تجديدنظر دادگاه صورتي در محلي،
 محلـي  بهصالحيت مربوط قواعد كه چرا باشد، نكرده وارد ايرادي آن به نسبت دادرسي

  .شود نمي محسوب عمومي نظم به ومربوط قواعدآمره از
 دارد؛ وجـود  حالـت  دو باشـد  داشـته  اشـكال  اسـتنباطي  لحاظ از بدوي دادگاه رأي اگر

 نقـض  را قرار تجديدنظر دادگاه صورت اين در باشد قرار بدوي دادگاه رأي: اول حالت
 بـه  اگـر  لكـن  نمايـد،   مـي  ارسـال  بـدوي  دادگـاه  به ماهوي رسيدگي جهت را پرونده و

ـ  صادره قرار تجديدنظر دادگاه تشخيص  باشـد  شـده  صـادر  قـانوني  مـوازين  اسـاس  رب
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 اقدام خود تجديدنظر دادگاه صورت اين در شده،  مي رد ديگري جهت از بايد دعوا ولي

 را صادره قرار نهايت در قانون، اين 355 ماده تعبير به و نمايد  مي دعوا رد قرار اصدار به
 اسـت  كـرده  ادرهص حكم و نموده رسيدگي بدوي دادگاه: دوم حالت كرد؛ خواهد تاييد

 را دادرسـي  جلـسه  اگـر  و اقدام مجدد رسيدگي براي تجديدنظر دادگاه صورت اين در
 ايـن  356 ماده براساس صورت اين در كه. دهد  مي تشكيل را دادرسي جلسه بداند، الزم

 جـاري  نيـز  تجديـدنظر  مرحلـه  در شود  مي رعايت بدوي دادرسي در كه مقرراتي قانون
 تشكيل دادگاه اگر اما. باشد شده مقرر ديگري ترتيب قانون موجب به كه اين مگر است

 و نمـوده  رسيدگي پرونده به دادرسي جلسه تشكيل بدون نداند، الزم را دادرسي جلسه
 فرسـتد   مـي  بدوي دادگاه به و ابرام را راي نداند، درست را تجديدنظرخواهي داليل اگر
 رأي انـشاء  بـه  اقـدام  و نقـض  را آن بدانـد  صـحيح  را خـواه  تجديدنظر داليل اگر ولي

  .نمايد مي صحيح
  تجديدنظرخواهي آثار و احكام .  3
  :شود مي حكم اجراي مانع و بوده تعليقي اثر داراي نظرخواهي تجديد) 1
 قـانون،  ايـن  347 مـاده  اسـاس  بر. شود  مي حكم اجراء مانع اصوال خواهي تجديدنظر. 

 حكم اجراي مانع است شده احصاء نقانو در كه تجديدنظر قابل آراء از تجديدنظرخواه
 توجـه  بايـد . باشد نموده اعالم قطعي را آن رأي صادركننده دادگاه چند هر بود، خواهد
 كـه   حكمـي  هر كه معنا بدين است تعليقي اثر داراي تجديدنظرخواهي قابليت كه داشت
 در و تجديـدنظرخواهي  مـدت  انقـضاء  زمـان  تـا  باشـد  داشته تجديدنظرخواهي قابليت

  . گردد اجرا تواند نمي حكم صدور زمان تا دادخواست تقديم تصور
 تجديـدنظر  قابـل  و شـوند   مـي  صـادر  بـدوي  دادگـاه  از كـه  آرايي: راي شدن قطعي) 2

 غيـابي  تجديدنظر دادگاه رأي كه اين مگر گردند  مي قطعي تجديدنظرخواهي با باشند  مي
 364 مـاده  (اسـت  اخواهيو قابل و نبوده قطعي رأي حالت، اين در كه باشد شده صادر

  ).قانون اين
 و بـود  نخواهد  بودن قطعي از مانع امر اين باشد  قلمي و سهوي اشتباهات دادگاه رأي اگر

  . نمايد مي اصالح را آن خود قانون اين 309 ماده رعايت با تجديدنظر دادگاه
 بـه  نـسبت  فقـط  مرحلـه  ايـن  در صـادره  رأي آثار: تجديدنظر رأي بودن نسبي اصل) 3
 صـورت  ايـن  در كـه  نباشـد  تفكيـك  و تجزيه قابل رأي كه اين مگر است مؤثر رفينط
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 اند  نگرديده تجديدنظرخواهي و بوده بدوي رأي مشمول كه هم ديگر اشخاص به نسبت
  ).مدني دادرسي آيين قانون 359 ماده (شد خواهد داده تسري

  
  رأي به العاده فوق اعتراض :دوم بند

 بـه  تمسك امكان ختم با كه شود  مي گفته هايي شيوه به راءآ از شكايت العاده فوق طرق
 و خـاص  شـرايط  طـي  دهنـد   مـي  اجـازه  نفـع  ذي بـه  العـاده  فوق طور به عادي، طرق

 كشور عالي ديوان از مورد حسب را صادره رأي ماهيتي يا و حكمي بازنگري منصوصي
) الـف  (خواهي امفرج به ما حقوق در را طرق اين. بخواهد رأي كننده صادر دادگاه يا و

 هـا   آن بـه  ذيـال  مـا  كه. اند  كرده تقسيم) ج (ثالث شخص اعتراض و) ب (دادرسي اعاده
  .پردازيم مي

   خواهي فرجام) الف
  خواهي فرجام موارد) 1 
 اسـتدالل  اين با و باشد،  مي دادرسي بودن اي  مرحله دو بر اصل دانيم،  مي كه طور همان. 

 حقوقي هاي نظام كه شد بيان رود،  مي همواره گيري  تصميم در قاضي خطاي احتمال كه
 بايـد  نيز بالفاصله اما. اند  نموده بيني  پيش را آراء از تجديدنظرخواهي اصل جهان متمدن
 است ممكن چه، داد قرار بررسي مورد را رأي نبايد نيز مرحله دو از بيش كه كرد تاكيد

 دادرسي اطاله موجب يب،ترت اين به و انجامد طول به ها مدت بازنگري مختلف مراحل
 شـده  انكـار  عـدالت  افتاده تأخير به عدالت كه برد ياد از نبايد هرگز را سخن اين. گردد
 خـواهي  فرجـام  كـه  دارد وجـود  نيـز  رأي بررسي از ديگر نوعي اين، وجود با . 1است
 قاعـده  بـر  بنا نيز و است، آن عالي ديوان كشور هر قضايي نهاد باالترين. شود  مي ناميده

 نيـز  ايـران  در. باشـد  كـشور  آن عـالي  ديوان رييس بايد كشور هر قضايي مقام االترينب
 ديـوان،  ايـن  وظايف مهمترين جمله از و است كشور عالي ديوان قضايي، نهاد باالترين
 بيـان  اساسـي  قـانون  161 اصـل  باشـد   مـي  ها دادگاه در قوانين اجراي حسن بر نظارت

 و محـاكم  در قـوانين  صحيح اجراي بر نظارت نظورم به كشور عالي ديوان«: كه دارد  مي
 شـود   مي محول آن به قانون طبق كه هايي مسووليت انجام و قضايي رويه وحدت ايجاد

  . »گردد مي تشكيل كند مي تعيين قضائيه قوه رييس كه ضوابطي براساس
1.Justice tardive est justice futive = Justic delaid is justice denaid. 
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 بررسـي  آن و دارد نظـر  مد را كلي اصل يك هميشه خود  فرجامي هاي بررسي در ديوان
 بـا  خواسته آيافرجام كه كند  مي بررسي ديوان يعني باشد؛  مي خواسته فرجام رأي يشكل

) مـدني  دادرسي آيين قانون 366 ماده (نه يا دارد مطابقت قانوني قواعد و شرعي موازين
 مبنـاي  بـر  كـه  جهاتي و اسباب (امورموضوعي به رسيدگي و ماهوي مباحث رو، اين از
 از و صـالحيت  در) حقـوقي  عمـل  يـا  واقعه از اعم ددان  مي محق را خود خواهان ها آن

 جعل ادعاي يا شهود عدالت بررسي به اقدام ديوان مثال عنوان به نيست؛ ديوان تكاليف
 و اساسـي  قـانون  167 اصـل  به توجه با نيز شرع با رأي مغايرت درباره. نمايد  نمي سند
 خـواهي  فرجام جهت نبدي توان  مي هنگامي گفت بايد مدني دادرسي آئين قانون 3 ماده
 اسـتناد  بـه  رايـج  قـوانين  ابهـام  يـا  اجمال سكوت، دليل به خواسته فرجام رأي كه نمود

 اصـل  صـورت  ايـن  غيـر  در كه چرا. باشد شده صادر شرع در مذكور احكام از حكمي
 امور شالوده و نظم و شد خواهد دار خدشه جامعه شهروندان روابط بر قوانين حكومت

  .بيند مي آسيب
 حقـوق  در. اسـت  خـورده  تخصيص موارد برخي در ديوان در آراء شكلي بررسي اصل

 عـدم  بر كشور اين دانان حقوق ايراد از نظر صرف اصل اين استثناءهاي از يكي فرانسه
 يعنـي   1باشـد   مـي  قـرارداد  متن موضوعي، امور از احكام مسلم تمييز و تشخيص امكان
   مغايرت دعوي ينطرف ميان قرارداد نص با دادگاه رأي چه چنان
 طـرفين  ميـان  قـانون  منزلـه  بـه  قرارداد واقع، در كه چرا شود،  مي نقض رأي باشد داشته

 ذيـال  كـه  است شده پذيرفته ديگر مورد چند و استثناء اين نيز ايران حقوق در. باشد  مي
 يـا  سـند  صـريح  مفـاد  به چه چنان باشد، قرارداد از ناشي دعوي كه مواردي در: آيد  مي

 دادگـاه  نظـر  مـورد  معنـاي  از غير ديگري معناي قرارداد آن به مربوط نامه آيين اي قانون
 ايـن  274 مـاده  (شـود   مي نقض خصوص آن در صادره رأي شود، داده رأي صادركننده

 در طـرفين  كـه  رأي مبنـاي  هـا   نوشـته  و اسناد مدارك، صحت عدم چه چنان و ؛)قانون
 ايـن  275 مـاده  (گـردد   مـي  نقض صادره يرأ شود، ثابت اند  نموده ارائه دادرسي جريان
 مـدافعات  و داليل به يا و بوده ناقض شده انجام تحقيقات كه وقتي  سرانجام، و) قانون

  )قانون اين 371 ماده 5 بند (باشد نشده توجه طرفين
 از نـسبي  طور به ديگر برخي و دارند خواهي فرجام قابليت صورت هر در آرا از برخي

1.Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op. cit, p 1080 ,n 1522
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   :برخوردارند امكان اين

 شـده  صـادر  نظر تجديد دادگاه از يا بدوي دادگاه در كه اين از نظر صرف كه آرايي) 1
   :باشند مي زير شرح به اند خواهي فرجام قابل صورت هر در باشند،

    وقف؛ حجر، نسب، طالق، نكاح، فسخ نكاح، اصل ـ
ـ  باشـند  شده صادر احكام اين با رابطه در كه نيز نهايي قرارهاي همچنين ـ  فرجـام  لقاب

 عدم ، 1دعوا سقوط دادخواست، رد دادخواست، ابطال قرارهاي از عبارتند كه اند  خواهي
  .اهليت

 امـا،  بوده تجديدنظر قابل بدوي دادگاه رأي كه  هنگامي نسبي طور به فرجام قابل آراء) 2
 شـده  قطعـي  و نـشده  تجديـدنظرخواهي ) ماه 2 يا و روز 20 (قانون در مقرر مهلت در

  :است
  باشد؛ ريال 000/000/20 از بيش ها آن خواسته كه كامياح ـ 
 چه چنان اما. هستند غيرمالي چند هر دعاوي اين توليت حبس، ثلث، به راجع احكام ـ 

   اند؛ خواهي فرجام قابل باشند نشده تجديدنظرخواهي مهلت، در
 صـي خا احكـام  قانونگذار چند هر.باشند شده صادر فوق احكام به راجع كه قرارهايي ـ
 اين كه دارد  مي بيان و كرده استثناء را موارد برخي 369 ماده لكن، داند  مي فرجام قابل را

   :نيستند فرجام قابل احكام
   دادگاه؛ در دعوا قاطع اقرار به مستند احكام .  1
 را هـا  آن  كتبـي  طـور  به طرفين كه كارشناس نفر چند يا يك نظريه به مستند احكام .  2

  باشند؛ ادهد قرار دعوا قاطع
   باشد؛ دعوا قاطع كه سوگند به مستند احكام .  3
  باشند؛ كرده ساقط ها آن به نسبت را خود خواهي فرجام حق طرفين كه احكامي .  4
 صـادر  آن متفرعـات  به راجع اصلي دعاوي به رسيدگي از بعد يا ضمن كه  احكامي .  5
پـذير  فرجامشود، ميصادرمادهآناستنادبهكهسقوطيقرار)1310 مصوب(ثبتقانون 18 مادهذيلدرچهگر«.1 بازقـسمت  2 بند( 1318 مصوبدادرسيآيينقانون 25 مادهو 524 ماده 3 بندموجببهچونولينشده،شناخته مرحلـه پيروقـرار يـا وصادرپژوهشمرحلهدركهآنازاعمدعويسقوطقرار)كنونينونقا 368 مادهو 367 ماده بـا مخالفكليهمقرراتمزبور،قانون 789 ماده 16 بندطبقكهاينبهنظرواستفرجامقابلباشدشدهصادرهاولين قـانون  367 مـاده ببنـد (524 ماده 3 بندباكهثبتقانون 18 مادهآخرجملهبنابرايناستمنسوخمزبورقانونمواد رويـه مجموعـه :ازنقـل بـه .»باشد ميپذيرفرجام)خواستهفرجام(مزبورقراروكرديدهفسخاستمخالف)كنوني ــ 218 عمومي،هيأترأي.8ش،245 ص،1353 كيهان،،)1349 سالكشورعاليديوانعموميهيأتآراء(قضايي 11/6/.1349
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  . نباشد جاميفر رسيدگي قابل دعوا اصل به راجع حكم كه صورتي در شود

  .هستند خواهي فرجام غيرقابل خاص قوانين موجب به كه احكامي .  6
  خواهي فرجام مرجع) 2
 فرجام به اقدام باشد شده قطعي او عليه دادگاه رأي حقوقي امور در كه كسي چه چنان. 

 رسـيدگي  را دادخواسـت  ايـن  خود حقوقي شعب در كشور عالي ديوان نمايد، خواهي
 خوانـده  فرجـام  لكـن . نامنـد   مي» اصلي خواهي  فرجام «را خواهي  فرجام چنين. نمايد  مي
 شـكايت  مـورد  كـه   حكمـي  از دهـد،   مـي  اصـلي  فرجـام  بـه  كـه  پاسخي ضمن توان  مي

 مقـررات  و شرع موازين خالف يا خود ضرر به را آن كه جهتي به نسبت است،  فرجامي
 خـواهي   فرجـام  «واهيخ  فرجام چنين. نمايد  فرجامي رسيدگي درخواست داند  مي قانوني
 ظـرف  تـا  شـود   مي ابالغ اصلي خواه فرجام به هم فرجام نوع اين. شود  مي ناميده» تبعي
 فرجـام  مـورد  در). مدني دادرسي آيين قانون 413 ماده (دهد پاسخ آن به روز 20 مدت

   :شود مي اشاره ها آن به ذيال كه دارد وجود شرايطي تبعي خواهي
 فرجـام  درخواسـت  طـرف  كه كسي از و خواه فرجام مقابل در صرفاً فرجام نوع اين) 1

  ؛)قانون اين 414 ماده (شود مي پذيرفته شده، واقع
 هـر  بـه  چـه  چنـان  گردد،  مي مطرح اصلي فرجام تبع به فرجام نوع اين كه جا آن از) 2

 فرجام يا شود ابطال يا رد دادخواست كه اين از اعم نيفتد، جريان به اصلي فرجام دليلي
 فرجام اگر و شود  مي ساقط هم تبعي فرجام حق نمايد استرداد را خود ادخواستد خواه
   ؛)قانون اين 415 ماده (گردد مي بالاثر باشد شده درخواست هم تبعي

 كـه  نمـوده  تعيـين  اصلي فرجام پذيرش براي را شرايطي قانون اين 381 و 380 مواد) 3
  ).قانون اين 416 ماده (تنيس الرعايه الزم تبعي فرجام در ها آن از كدام هيچ

  خواهي فرجام تشريفات) 3
  ):378 ماده (نمايند فرجامي رسيدگي تقاضاي توانند مي زير افراد فقط كه گفت بايد ابتدا

 كـل  دادسـتان  همچنـين  و ها؛  آن وكالي و قانوني نمايندگان يا مقام قايم يا دعوا طرفين
  . كشور

  :شود رعايت بايد 380 ماده بنابر كه دارد شرايطي فرجام درخواست
 داشـته  وكيل اگر (او وكيل و خواه  فرجام مشخصات ساير و اقامتگاه و خانوادگي نام نام،

 كـه  قراري يا حكم خوانده فرجام مشخصات ساير و اقامتگاه خانوادگي، نام نام، ،)باشد
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 داليـل  راي، ابـالغ  تـاريخ  راي، صـادركننده  دادگـاه  است، شده فرجام درخواست آن از

 فرجـام  دادخواسـت  به بايد زير مدارك نيز قانون اين 381 ماده براساس. خواهي فرجام
  :  شوند ضميمه

 اليحـه  است، شده خواسته فرجام آن از كه قراري يا حكم مصدق تصوير يا رونوشت ـ
 كننـده   تقـديم  سـمت  مثبـت  مـدرك  يـا  وكيـل  نامه وكالت فرجامي، اعتراضات متضمن

 از پـس . باشـد  نـداده  را دادخواست خواه فرجام خود كه درصورتي  فرجامي دادخواست
 صـادركننده  دادگـاه  بـه  بايد ها، آن كليه الذكر  فوق مدارك پيوست و دادخواست تكميل

 نـام  بـر  مـشتمل  رسـيدي  دادخواسـت،  ثبت از پس دادگاه، دفتر مدير. شود تقديم رأي
 ايـن  اهميت. دنماي تسليم كننده تقديم به را خواهي فرجام تاريخ و خواسته خواه فرجام
 379 مـاده  (نمايـد   مـي  مـشخص  را خـواهي  فرجام ابتداي كه است جهت اين از تاريخ
  ).مدني دادرسي آيين قانون

 پـس  دفتر مدير شود، ارائه كل دادستان دفتر به متقاضي توسط دادخواست اگر همچنين،
 نـان وچ رساند  مي كل دادستان نظر به را آن ضمايم، و دادخواست بودن كامل بررسي از

 كـشور  عـالي  ديوان از ببيند، مغاير قانون يا شرع موازين با را رأي مفاد كل دادستان چه
 دادستان طرف از خواسته فرجام رأي نقض يا ابرام طريق. نمايد  مي را آن نقض تقاضاي

 كـه  داشـت  توجـه  بايـد ). قـانون  ايـن  388 ماده (باشد  مي ها دادخواست ساير مانند كل
 را خـواهي   فرجام روند كل دادستان طريق از توان  مي صورتي در تنها 387 ماده براساس

 هـر  بـه  يـا  نـشده،  خـواهي   فرجام قانوني مقرر مهلت در فرجام قابل رأي كه، گرفت پي
 نفـع  ذي و باشـد  شـده  قطعـي  و صـادر   فرجـامي  دادخواست رد قرار موارد آن در علت

 و دادخواسـت  تقـديم  مـستلزم  تقاضا اين كه باشد آن بودن قانون يا شرع خالف مدعي
  . باشد مي فرجامي دادرسي هزينه پرداخت

 از يكـي  يـا  رييس شود،  مي فرستاده كشور عالي ديوان به شد كامل پرونده كه آن از پس
 ارجـاع  اين در كه دهد  مي ارجاع ديوان ديوان شعب از يكي به را پرونده ديوان، معاونان

 را نوبـت  از خـارج  رسيدگي ديوان رييس كه آن مگر گردد مراعات بايد رسيدگي نوبت
 دادخواسـت  موضـوع  اليـه   مرجـوع  شـعبه  ريـيس ). قانون اين 390 ماده (بداند ضروري
 تهيـه  براي شعبه اعضاء از يكي به نوبت به يا نمايد  مي تهيه گزارش و مطالعه را  فرجامي
 بررسـي  و دعـوي  ماهيت جريان حاوي (جامع بايد گزارش اين. كند  مي ارجاع گزارش
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 رسـيدگي  مـورد  قـانوني  جهـات  شـامل  و) خـواه  فرجـام  اعتراضـات  اطـراف  در كامل

 اطالعي بي و غرض اعمال با اگر گزارش اين تهيه طي در. باشد استدالل ذكر با  فرجامي
 بـه  ملـزم  گـزارش  كننده تهيه شود، مواجه رأي صدور در دخيل قضات قضايي مباني از

 392 مـاده  (باشـد   مي قضات  انتظامي عالي دادگاه به گزارش رونوشت ارائه و آن گزارش
  ).قانون اين
 جايگـاه  دليـل  بـه  ديـوان،  قاعدتا و نمايد  مي شكلي بررسي اصوال ديوان كه دليل اين به

 دارد  مـي  اشعار قانون اين 393 ماده باشد  نمي دعوا طرفين آمد و رفت محل خود، خاص
 شـعبه  كـه  ديمور در مگر گيرد  مي صورت دعوا اصحاب حضور بدون رسيدگي اين كه

 محـل  بـدوي  دادگـاه  توسط طرفين احضار. بداند الزم را ها آن حضور كننده، رسيدگي
 عـضو  رسيدگي جلسه در) قانون اين 394 ماده (گيرد  مي انجام طرفين از يك هر اقامت
 نماينـده  يـا  هـا  آن وكـالء  يـا  طـرفين  چه چنان و نمايد  مي قرائت را خود گزارش مميز

 را خود مطالب شعبه رييس اجازه با توانند  مي باشند حاضر هجلس در كشور كل دادستان
 مـاده  (نمايـد  اصـالح  را خود صدورگزارش از قبل تا تواند  مي مميز عضو. نمايند اظهار
 چنـان  يعنـي . كند  مي عمل اكثريت نظر بنابر كننده رسيدگي شعبه سپس) قانون اين 395
 و نمـوده  ابـرام  را آن بداننـد  نـده پرو در موجود داليل و قانون مطابق را رأي ها آن چه

 چه چنان لكن ،)قانون اين 396 ماده (نمايد  مي اعاده راي صادركننده دادگاه به را پرونده
  :گردد ايجاد كه است ممكن حالت دو بداند ايراد محل را رأي ديوان
 باشـد   نمي انشاءصحيح كه چند هر است صحيح رأي استدالل حالت اين در: اول حالت

 403 مـاده . نمايـد   مي ابرام را آن و نموده رأي اصالح به اقدام خود ديوان ضفر اين در
 نظـر  از فرجـام  درخواسـت  مـورد  رأي اگـر «: دارد  مـي  مقـرر  مدني دادرسي آيين قانون

 اشـتباهي  متـضمن  آن نظير و دعوا طرفين مشخصات يا خسارت يا به محكوم احتساب
 ابرام را رأي و اصطالح را آن كشور ليعا ديوان نكند، وارد لطمه رأي اساس به كه باشد

 و اسـتدالل  حيث از ولي شود صادر حكم صورت به دادگاه رأي اگر همچنين. نمايد  مي
 قـرار  را آن كـشور  عالي ديوان نباشد ديگري اشكال متضمن و بوده قرار با منطبق نتيجه
 خواهـان  خواسـته  از خـارج  كـه  دادگـاه  راي از قسمت آن نيز و نمايد  مي تاييد و تلقي
 در شـده  يـاد  اشتباه يا سهو گاه هر: تبصره. شد خواهد بالارجاع نقض باشد، شده صادر

  .»بود خواهد كشور عالي ديوان با آن تصحيح شود، واقع فرجامي رأي در ماده اين
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 بـه  را آن و ندانـد  قـانون  و شرع موازين با منطبق را رأي كشور عالي ديوان: دوم حالت

 بـه  را مجـدد  رسيدگي صورت اين در نمايد، نقض قانون اين 377 تا 371 مواد موجب
 ذيـل  شرح به 401 ماده براساس دادگاه اين تعيين روش. نمايد  مي ارجاع ديگري دادگاه

  :باشد مي
 تحقيقـات  نقص علت به كه باشد  حكمي يا بوده قرار صورت به منقوض رأي اگر) الف

 رابطـه  اين در. شود  مي ارجاع آن صادركننده دادگاه به مجدد رسيدگي است، شده نقض
 ديـوان  اسـت،  شده نقض تحقيقات نقصان علت به رأي اگر كه دارد  مي اشعار 402 ماده
  نمايد؛ ذكر مشروح و جا يك صورت به را نواقص بايد
 ديوانعـالي  كـه  دادگاهي به باشد شده نقض دادگاه صالحيت عدم علت به رأي اگر) ب

   شود؛ مي ارجاع بداند صالح كشور
 را منقـوض   كـه  دادگـاه  حـوزه  همـان  از ديگر شعبه به پرونده نقض، موارد ساير در) ج

 بـه  باشـد  نداشـته  دادگـاه  شـعبه  يك از بيش حوزه آن اگر و شود  مي ارجاع كرده صادر
  .شود مي ارجاع ديگر حوزه دادگاه نزديكترين

   :نمايد مي اقدام زير شرح به اليه مرجوع دادگاه 405 ماده مطابق
 علـي  ديـوان  نظر مورد تحقيقات تحقيقات، نقض علت به حكم نقض ورتص در) الف

  نمايد؛ مي رأي صدور به مبادرت آن گرفتن نظر در با سپس داده، انجام را كشور
 دعـوا  بـه  كـشور  عـالي  ديـوان  رأي برابر است مكلف دادگاه قرار، نقض درصورت) ب

 بـه  رسـيدگي  از متنـاع ا بـراي  اي  تازه سبب رأي نقض از بعد كه اين مگر كند رسيدگي
 مرحلـه  در ابتـدا  منقـوض  قـرار  چـه  چنـان  خصوص اين در. گردد حادث دعوا ماهيت

 قرار تاييد در اگر و شود  مي ارجاع قرار صادركننده دادگاه به باشد شده صادر تجديدنظر
  . »گردد مي ارجاع بدوي دادگاه همان به رسيدگي براي پرونده بوده، بدوي دادگاه
 اقـدام  اگـر  پرونده، مندرجات و ديوان رأي لحاظ با رسيدگي از پس ليها مرجوع دادگاه

 از دعـوت  و وقـت  تعيـين  از پـس  واال كند  مي رأي انشاء به اقدام نداند الزم را ديگري
 در). مـدني  دادرسي آيين قانون 406 ماده (نمايد   مي رأي انشاء اقدامات، انجام و طرفين

 مطـابق  اليه مرجوع دادگاه عالي ديوان در خواسته فرجام حكم نقض از پس كه صورتي
 و) اصـراري  راي. (كند اصرار خود قبلي استدالل بر و دهد حكم اوليه دادگاه استدالل با

 صـورت  در كـشور  عالي ديوان شعبه گيرد، قرار  فرجامي رسيدگي مورد مجددآ رأي اين
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 يعنـي  (تصـور  ايـن  غيـر  در لكـن،  نمايد  مي ابرام را آن اصراري رأي استدالل پذيرش
 شـعبه  نظـر  چه چنان و مطرح حقوقي شعب  درعمومي پرونده) شود نقض حكم مجددآ
 ديگـري  شـعبه  به پرونده و نقض صادره حكم گرفت قرار ابرام مورد كشور عالي ديوان
 حكـم  عـالي  ديـوان   عمـومي  هيـأت  استدالل طبق اليه مرجوع دادگاه. شد خواهد ارجاع

  . است قطعي حكم اين كه) 408 ماده (نمايد مي صادر را مقتضي
 اشخاص براي و روز بيست ايران ساكنين براي خواهي فرجام مهلت 397 ماده براساس

 398 مـواد . (شود  مي محاسبه ذيل قرار به نيز زمان اين ابتداي باشد  مي ماه 2 خارج مقيم
  ) :399 و

 ابـالغ  روز از تجديدنظراسـتان،  دادگـاه  خواهي  فرجام قابل قرارهاي و احكام براي) الف
  بود؛ خواهد

 تجديـدنظر  آن بـه  نـسبت  كـه  بدوي دادگاه تجديدنظر قابل قرارهاي و احكام براي) ب
   تجديدنظر؛ مهلت انقضاء تاريخ از نشده خواهي

 آخـرين  تـاريخ  مهلـت،  ابتدا باشد حكم دو بودن مغاير واسطه به خواهي فرجام اگر) ج
 كـه  دارد وجـود  نيـز  اسـتثناهايي  ها مهلت اين بر. بود خواهد حكم دو از يك هر ابالغ
  .اند شده ها آن متعرض مدني دادرسي آيين قانون 477 تا 400 مواد

  خواهي فرجام احكام و آثار) 4
  :است رأي اجراي به نسبت تعليقي اثر فاقد خواهي فرجام: اول اثر
 رأي اجـراي  بـه  نـسبت  خـواهي  فرجام اثر درباره مدني دادرسي آيين قانون 386 ماده. 

 نقض حكم كه زماني تا را حكم اجراي فرجام درخواست«: كند  مي مقرر خواسته مفرجا
   :گردد مي عمل زير ترتيب به لكن و اندازد نمي تأخير به است نشده
 اجـراء  از قبل دادگاه تشخيص به لزوم، صورت در باشد مالي به محكوم چه چنان) الف

  شد؛ خواهد اخذ مناسب تأمين له محكوم از
 محكـوم  حكم، صادركننده دادگاه تشخيص به و باشد مالي غير به محكوم چه چنان) ب

  . افتاد خواهد به فرجامي رأي صدور تا حكم اجراي بدهد مناسب تأمين عليه
 ديوان  نيزفرجامي قانون اين 404 ماده مطابق: است نسبي اثر داراي فرجامي رأي: دوم اثر

 مواردي در مگر گيرد قرار خواهي جامفر طرفين غير استفاده مورد تواند  نمي كشور عالي
 اشـخاص  بـه  نـسبت  صـورت  ايـن  در كه نباشد تفكيك و تجزيه قابل شده ياد رأي كه
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 تـسري  انـد  نكـرده  فرجـام  درخواست و بوده خواسته فرجام رأي مشمول كه هم ديگر

ــد ــت خواه ــه داش ــواد در ك ــن 359 و 308 م ــانون اي ــصوص ق ــواهي درخ  و واخ
  .بود شده نيبي پيش نيز تجديدنظرخواهي

 فرجـامي  مرحلـه  در كـه  ايـن  بـه  توجه با: است انتقالي اثر فاقد خواهي فرجام: سوم اثر
 و) قانون اين 366 ماده (است شرع يا قانون با حكم مطابقت بررسي صرفاً ديوان وظيفه

 ايـن  بـه  نسبت خواهي  فرجام گفت بايد پردازد  نمي ماهوي و موضوعي امور به مقام اين
  . باشد مي انتقالي اثر فاقد امر
   1دادرسي اعاده) ب

 رسيدگي شيوه اين به. است دادرسي اعاده آراء به اعتراض العاده  فوق طرق از ديگر يكي
Ĥدادرسي اعاده مرجع عدول احتمال مسئله آن علت كه گويند  مي عدولي طريقه اصطالح 

 بـه  را طالحاصـ  ايـن  تـوان   مـي  ساده معناي به. است اشتباه دليل به خود قبلي تصميم از
 حقـوق  در بايـد  را شـيوه  ايـن  منـشاء . نمـود  تعبير» دادرسي به دوباره بازگشت «معناي
 گردد؛ برمي  2»اشتباه پيشنهاد «به كه نمود جستجو فرانسه

 احكام به نسبت استثنايي اعتراض طريقه يك عنوان به» اشتباه پيشنهاد «وسطي قرون در
 بـه  فرانـسه  در سپس، . 3گرديد نسخ 1667 سال قرار موجب به ولي، شد مطرح پارلمان
 مـدني  دادرسـي  آيين جديد قانون در سرانجام و شد معمول  4»مؤدبانه خواهش «عنوان

 گفتـه  كـه  طور همان حال، اين با . 5گرديد بيني  پيش دادرسي اعاده عنوان زير كشور اين
 امكان درسي،دا اعاده بالمانع پذيرش جاي به كه است اين بر تمايل مدرن حقوق در اند

) دو (دادرسـي  اعـاده  مرجـع  ،)يـك  (دادرسـي  اعاده موارد . 6شود فراهم خواهي فرجام

1 .Le recours en révision(ancienne requءte civile(
2. Proposition d'erreur. 
3.Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op. cit., pp 1058-1059,n1495
4 . Requءte civile 

در. 5 باره اين كه چرا به اعاده دادرسي خواهش مؤدبانه گفتند مي :ك.ر دكتر احمد متين دفتري، آيين دادرسيمدني بازرگاني،و همان، ،2 جلد ،162 ص درباره .325 ش خواهش مؤدبانه نيز آقاي سرج دوشي چنين گفتهاست كه شكايتشيوه العاده فوق و عدولي بوده است كه به موجب آن متقاضي نزد قضات صادر حاضرشده كننده تا تغيير ها آنتصميم را كه معتقدند Ĥاشتباه صادر شده است استدعا و خواهش .كنند به نقل زا :Serge DAUCHY, les vois de recours extraordinaire: proposition d'erreur et requءtede civile, del'ord. de Saint Louis ب celle de 1667,in Travaux et recherches l'Universitéde Paris,Série Sciencehistorique, n 26,Paris,2 PUF 1988.Cité par:Jean VINCENT et Serge GUNCHARD, op.cit.,pp1058,n 1495.note 1.
6 .Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, op. et loc. cit.  
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 بنـد  ايـن  موضـوع ) چهار (آن احكام و آثار سرانجام و ، ،)سه (دادرسي اعاده تشريفات

  .باشند مي
  
   دادرسي اعاده موارد) 1

 از يـا  كه احكامي ييعن است پذير  انجام يافته قطعيت احكام به نسبت فقط دادرسي اعاده
 قطعـي  آراء از شـكايت  عـادي  مراحل طي از پس كه اين يا و اند  شده صادر قطعي آغاز

 سـوي  از. انـد   شده قطعي شكايت نوع اين مدت انقضاي دليل به كه اين يا و اند  گرديده
 نبـوده  خواهان ادعاي مورد دادگاه حكم كه موردي در قانون مطابق دادرسي اعاده ديگر،

 يـا  لـه   محكوم مورد حسب كه است شده تجويز شده صادر خواسته از بيش كه اين يا و
). 426 مـاده  2 و 1 بنـدهاي  (كننـد  دادرسي اعاده تقاضاي توانند  مي نفع  ذي عليه محكوم

 كـه  اسـت   1مـدني  دعـواي  بـودن  خـصوصي  و ابتكاري اصل به توجه امكان اين علت
 و اصـل  بنـابراين . يافـت  مـدني  ادرسيد آيين قانون 2 ماده در توان  مي را آن از اي  جلوه
 كـه  مـواردي  در مگـر  نـدارد  را دعـوايي  به رسيدگي صالحيت دادگاهي هيچ اخير ماده
  . بنمايند او از را تقاضايي چنين) نمايند يا اصيل از اعم (نفع ذي

 تـضاد  حكمـي  مفاد در اگر رو، اين از باشند داشته اجرا قابليت بايد نيز ها  دادگاه احكام
 و خواسـته  مـورد  دهنده قرض را مطالبه دعواي خواهان دادگاه كه اين مانند د،شو ديده
 اسباب كه جا  آن از كند، صادر وي عليه دين پرداخت به حكم ولي نمايد اعالم حق ذي

 دادرسي اعاده قابل ماده اين 3 بند موجب به و هستند متضاد حكم اين منطوق و موجهه
 ديـن  پرداخـت  بـه  حكم برائت اصل استناد به دگاهدا موردي در همچنين، يا و. باشد  مي

 حكـم  صـدور  از جلـوگيري  مـصلحت . است منوال بدين وضع كند صادر خوانده عليه
 يكي عنوان به را آن مقنن كه است بوده اهميت واجد جا بدان تا اجرا قابل غير و متضاد

 ايـن  373 ماده (شد بررسي اين از پيش كه است كرده مقرر نيز خواهي فرجام جهات از
  ).قانون
 اعتبـار  قاعده دادرسي مباني از يكي ديد خواهيم اثر همين پنجم بخش در كه طور   همان

 در متعـارض  احكـام  صـدور  از جلـوگيري  قاعـده  ايـن  هـدف . است شده قضاوت امر
 حكم دو كه فرضي در قانونگذار رو، اين از. است واحد دعوي طرفين و سبب موضوع،

1.Le principe d'initiative privé
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 را دادرسـي  اعـاده  باشد قانون تعارض آن سبب كه اين بدون است شده صادر متعارض

  ).قانون اين 426 ماده 4 بند (است نموده اعالم مجاز
 مداخلـه  صـداقت  و نيـت  حـسن  كمـال  بـا  هـا   دادرسي در طرفين كه است اين بر اصل

 ببرند كار به تقلبي يا و حيله دادرسي در اينان از يك هر كه صورتي در بنابراين  1نمايند
 بنـد  (كند دادرسي اعاده درخواست تواند  مي مدعي است بوده دادگاه تصميم در مؤثر كه
 تقلب يا حيله صورت، هر در. است عرف نيز تقلب و حيله تشخيص معيار). ماده اين 5

). قـانون  ايـن  429 ماده (باشد شده ثابت دار  صالحيت دادگاه نهايي حكم موجب به بايد
 از اعـم  او نماينـده  يـا  و باشـد  شده انجام اصيل سوي از حيله كه نيست تفاوتي نظر به

  .قانوني يا و قراردادي قضايي،
 بـه  نـسبت  توانـد   مي نفع  ذي اند  بوده جعلي دادگاه حكم مستند اسناد كه شود معلوم اگر

 جعليت است بديهي). ماده اين 6 بند (نمايد دادرسي اعاده تقاضاي ها  آن بر مبتني حكم
 اهميـت ). قـانون  اين 429 ماده (گردد اثبات دادگاه نهايي حكم موجب به بايد اسناد اين
 كـرده  مقـرر  مـدني  دادرسي آيين قانون 227 ماده راستا اين در است بسيار نيز مورد اين

 كيفري قطعي رأي باشد، رسيدگي جريان در حقوقي دعواي كه صورتي در[...] « است
 جعليـت  يـا  اصالت اگر. دبو خواهد متبع دادگاه  براي سند، جعليت يا اصالت به نسبت

 حقـوقي  امـر  در دادگـاه  مـستند  شـده  ياد سند و شده ثابت كيفري  رأي موجب به سند
 گـاه  هـر . باشد  مي استفاده قابل دادرسي اعاده به مربوط مقررات برابر كيفري رأي باشد،

 دادگـاه  در حقـوقي  دعـواي  بـا  مـرتبط  جعـل  ادعاي طرح از دادگاه رسيدگي، ضمن در
 سـبق  بـه  توجـه  با تا رسد  مي قضايي حوزه رئيس اطالع به موضوع ود،ش مطلع ديگري
  . »نمايد تصميم اتخاذ توام رسيدگي براي ارجاع

 حقانيـت  دليـل  كـه  آيـد  دسـت  بـه  مـداركي  و اسناد حكم، صدور از پس اگر همچنين
 جريـان  در شـده  يـاد  مدارك و اسناد شود ثابت و باشد دادرسي اعاده كننده درخواست

 تقاضـاي  توانـد   مـي  اخيـر  شخص است نبوده متقاضي اختيار در و بوده وممكت رسيدگي
 مكتـوم  داليـل  اند گفته كه طور همان اين، بر بنا). 426 ماده 7 بند (نمايد دادرسي اعاده
 مـدارك  و اسـناد  ايـن . است دادگاه نهايي حكم در مؤثر كه  باشند مداركي و اسناد بايد
 اختيـار  در كـه  كند ثابت بايد او هم و گيرند رارق متقاضي اختيار در حكم صدور از بعد

1.Le principe de loyauté.
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   1.است بوده ها آن كتمان موجب مقابل طرف واقع در و نبوده وي

 انقـالب  و عمـومي  هاي  دادگاه تشكيل قانون 18 ماده اصالحيه تصويب پي در نيز اًاخير
 شـيوه  كشور، عالي ديوان تشخيص شعب حذف و 4/11/1385 تاريخ در 1383 مصوب
 گـردد   مـي  آراء بـه  نـسبت  دادرسي اعاده تجويز به منتهي كه ديگري العاده  قفو اعتراض

 يا تجديدنظر قابل و قطعي غير آراء«: اصالحي 18 ماده موجب به. است شده بيني پيش
 خـواهي  فرجام يا تجديدنظر گرديده، ذكر دادرسي آيين قانون در كه است همان فرجام

 و عمـومي  هـاي   دادگاه قطعي آراء. شد هدخوا انجام مربوط دادرسي آيين مقررات طبق
 بـه  ثالـث  اعتـراض  و دادرسـي  اعـاده  طريق از جز كشور عالي ديوان و نظامي انقالب،
 مـواردي  در مگـر  نيـست  مجدد رسيدگي قابل گرديده مقرر مربوط قوانين در كه نحوي

 ايـن  صـورت  ايـن  در كـه  باشد شرع بين خالف قضاييه قوه رئيس تشخيص به رأي كه
 بـه  مـورد  حـسب  پرونـده  و محـسوب  دادرسي اعاده جهات از يكي عنوان به تشخيص

  . شود مي ارجاع رسيدگي براي صالح مرجع
 در و اسـت  فقـه  مـسلمات  با صادره  رأي مغايرت شرع، بين خالف از مراد ـ 1 تبصره
  .بود خواهد فقها مشهور يا و فقيه ولي نظر عمل مالك فقها بين نظر اختالف موارد
 و مـسلح  نيروهـاي  قـضايي  سـازمان  رئـيس  كـشور،  كل دادسـتان چه چنان ـ 2 تبصره

 بـه  را مراتب دهند تشخيص شرع بين خالف را مواردي ها  استان دادگستري كل روساي
  .نمود خواهند اعالم قضاييه قوه رئيس
 كـشور  عـالي  ديوان شعب از يكي در تشخيص، شعب شرع بين خالف آراء ـ 3 تبصره

  .»[...] شود مي رسيدگي
 تـاريخ  در» اشـتباه  پيـشنهاد  «مشابه چه اگر ماده اين در مقرر شرع بين خالف تشخيص

 كه چه آن حقيقت، در حال، اين با گفتيم سخن آن به راجع فوقĤ كه است فرانسه حقوق
 است مدنظر اسالم انور شرع احكام با بين مغايرت عدم حيث از قضايي آراء بازبيني در
 در كـه » خـواهي   فرجـام  «مرحلـه  با عمل شيوه و آثار حيث از هم و ماهيت حيث از هم

  . است سازگار است شده تعريف مدني دادرسي آيين نظام
  دادرسي اعاده مرجع) 2
دهخدا، فروشيكتابمدني،اموردررسيدگيالعادهفوقطرقرسيدگي،تجديدصدر،كشاورزعليمحمدسيد. 1 1،83 ش،130 تا 128 صص،1351
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 دادرسـي  اعـاده  تقاضا مورد كه اين حسب دادرسي اعاده مرجع شد گفته كه طور همان
 اعـاده  وردمـ   كـه  اسـت  دادگـاهي  يـا  و حكم كننده صادر دادگاه يا باشد طاري يا اصلي

 اگـر ). قـانون  ايـن  434 تـا  432 مواد (است شده ابراز دليل عنوان به جا آن در دادرسي
 به نسبت دادرسي اعاده درخواست و باشد رسيدگي تحت كشور عالي ديوان در دعوايي

 اين قبول صورت در كه گردد  مي ارجاع حكم كننده صادر دادگاه به درخواست شود، آن
 متوقـف  حكـم  صـدور  تـا  كـشور  عالي ديوان در رسيدگي ،دادگاه طرف از درخواست

  . شد خواهد
 عمـومي  هاي  دادگاه تشكيل قانون اصالحي 18 ماده استناد به دادرسي اعاده تقاضاي اگر

 و نامـه  آيـين  موجـب  به كه است مقاماتي تقاضا دريافت مرجع شود  مي انجام انقالب و
 و انقـالب  و عمـومي  هـاي   ادگـاه د تشكيل قانون اصالحي 18 ماده اجرايي دستورالعمل

 در. اسـت  شـده  تعيـين  1385 بهمن مصوب اداري عدالت ديوان قانون 40 و 18 مادتين
 اصـالحي  18 مـاده  شـدن  االجـرا   الزم تـاريخ  از كه است شده مقرر چنين نامه آيين اين

 كـل  اداره و ويـژه  قـضايي  نظـارت  حـوزه  انقـالب  و عمـومي  هاي  دادگاه تشكيل قانون
 رؤساي و مسلح نيروهاي قضايي سازمان رئيس كشور، كل دادستاني يري،پيگ و نظارت

 نماينـد  اقـدام  و عمـل  بايستي آتي مواد شرح به كشور سراسر استان هاي  دادگستري كل
 ايـن  اجـراي  تـصدي  بـراي  را  دادستاني معاونين از يكي كشور كل دادستان) يك ماده(

 شـود  صـادر  او بـراي  الزم ابـالغ  تـا  نمايـد   مـي  معرفـي  نامه  آيين اين محدوده در قانون
 پيـشنهاد  را كـار  ايـن  انجـام  بـراي  اداره و قـضايي  پرسنل الزم تعداد دبيرخانه همچنين

). 3 مـاده  (كنـد  كـار  به شروع الزم قضايي هاي  ابالغ صدور و تصويب از پس تا كند  مي
 و اييقـض  پرسـنل  الزم تعداد با اي  دبيرخانه نيز كشور سراسر هاي  استان هاي  دادگستري

 الزم هـاي   ابالغ صدور و تصويب از پس تا كنند  مي پيشنهاد قانون اين اجراي براي اداره
 قـضايي  نظـارت  حوزه نمايندگان قانون اين اجراي از قبل چه چنان و كند كار به شروع

 را وظـايف  ايـن  دبيرخانـه  همـان  انـد   داشته اي  دبيرخانه 2ماده اجراي براي استان هر در
  ). 4 ماده( داد خواهد انجام

 پنج تبصره گرفتن نظر در و توجه با قطعي احكام شرع بين خالف درخواست متقاضيان
 اقـدام  زيـر  شرح به بايستي الزم مستندات و مدارك ارائه با و مدت جهت از قانون اين

  :نمايند
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 اسـتان  هر تجديدنظر و بدوي مرحله يافته قطعيت احكام به معترضين و متقاضيان )الف

  .نمايند مراجعه استان همان دادگستري به بايستي شرع بين فخال بعنوان
 شـعب  و كـشور  عـالي  ديـوان  در يافتـه  قطعيـت  احكـام  بـه  معترضين و متقاضيان )ب

 خودشـان  مـدارك  و درخواست تسليم براي بايستي شرع بين خالف عنوان به تشخيص
  .نمايند مراجعه كشور كل دادستاني به
 بـه  مـسلح  نيروهاي قضايي سازمان در يافته قطعيت ماحكا به معترضين و متقاضيان )ج

 نماينـدگان  به خودشان مدارك و درخواست تسليم براي بايستي شرع بين خالف عنوان
 رئـيس  بـه  يـا  استان همان مسلح نيروهاي قضايي سازمان در ويژه قضايي نظارت حوزه

  ).5 ماده (نمايند مراجعه تهران در مسلح نيروهاي قضايي سازمان
 بـه » ب «بنـد  مراجعـان  يا و كشور كل دادستاني به الف بند مراجعان چه چنان ـ تبصره

 حفـظ  منظـور  بـه  مرجع دو هر مسئول يا دبيرخانه نمايند مراجعه استان هاي  دادگستري
 مكلفنـد  شـده  تعيـين  موعـد  در مـدارك  و مـستندات  تسليم جهت از معترضين حقوق

 مرجـع  بـه  بعـدي  مراحـل  انجـام  بـراي  ثبـت  از پس و پذيرفته را معترضين درخواست
 پيگيري براي تا سازند مطلع اقدام اين از نيز را معترض متقاضي و نمايند ارسال مربوطه

  .نمايد مراجعه مرجع آن به
 و آن ثبـت  و مـستندات  و درخواسـت  وصـول  از پـس  بايستي ها  استان هاي  دادگستري

 باشد 5 تبصره در شده تعيين موعد در درخواست كه صورتي در موعد جهت از بررسي
 از نفـر  يـك  بـه  استان در ويژه قضايي نظارت حوزه نماينده يا دادگستري رئيس وسيله
 مـذكور  قاضـي  شود، ارجاع بررسي جهت گرديده تعيين كار اين انجام براي كه قضاتي
 پرونـده  ايـن . نمايـد  اظهارنظر گزارش تهيه با نموده مطالعه دقيقاً را پرونده است مكلف

 نظارت حوزه نماينده و استان دادگستري رئيس از متشكل اي  جلسه در نظراظهار از پس
 بين خالف صادره قطعي حكم چه چنان مطرح كننده  بررسي قاضي و استان ويژه قضايي

 ارسال قضايي نظارت حوزه به را پرونده جلسه صورت تنظيم با شد داده تشخيص شرع
 قوه رياست نظر به ويژه قضايي ارتنظ حوزه مشاورين از يكي نظر كسب با تا دارند  مي

 مجلـس  صـورت  تنظيم با نپذيرفتند را شرع بين خالف ادعاي چه چنان و برسد قضاييه
 اعالم قضايي نظارت حوزه به سوابق در درج جهت نامه با را نتيجه و بايگاني را پرونده

  ).6 ماده (نمايند مي
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 موعـد  در كـه  صـورتي  در كل دادستاني دبيرخانه به شده تسليم مستندات و درخواست

 تهيـه  و بررسـي  جهـت  كـشور  كـل  دادسـتاني  معـاون  وسيله به باشد 5 تبصره در مقرر
 مطالعـه  بـا  تـا  شود  مي ارجاع كشور عالي  ديوان دادسراي دادياران از نفر يك به گزارش
 از متـشكل  اي  جلـسه  در پرونـده  ايـن  سـپس . نمايـد  اظهـارنظر  گـزارش  تهيه و پرونده

 حكـم  چـه  چنـان  و مطـرح  كننـده  بررسي داديار و مربوطه معاون و كشور كل دادستان
 نظـارت  حـوزه  بـه  مجلـس  صورت تنظيم با دادند تشخيص شرع بين خالف را صادره
 مـشاوران  از يكـي  نظـر  اخـذ  عنداالقتضاء و ثبت از پس تا دارند  مي ارسال ويژه قضايي
 چـه  چنـان  و سـد بر قـضاييه  قـوه  رئيس نظر به پرونده قضاييه قوه رئيس دستور حسب
 پرونـده  مجلـس  صورت تنظيم با نپذيرفتند شرع بين خالف جهت از را معترض ادعاي

 اعـالم  قـضاييه  قـوه  رئـيس  به ويژه قضايي نظارت حوزه طريق از را نتيجه و بايگاني را
 ترتيـب  همـين  بـه  نيـز  استان هر در مسلح نيروهاي قضايي سازمان). 7 ماده (نمايند  مي

 كـه  صـورتي  در سـازمان  آن قـضات  از نفر سه نظر اخذ با روندهپ هر در و نموده عمل
 ارسال قضايي نظارت حوزه به اظهارنظر با را پرونده شد داده تشخيص شرع بين خالف

 قـضاييه  قوه رئيس نظر به قضايي بازرس يا مشاور نفر يك نظر اخذ از پس تا نمايند  مي
 بايگـاني  مجلس صورت يمتنظ با نشد داده تشخيص شرع بين خالف چه چنان و برسد

 بـه  اصـالحي  18 ماده استناد به چون.نمايند  مي اعالم قضايي نظارت حوزه به را نتيجه و
 تصميم حكم بودن شرع بين خالف تشخيص از پس شده داده اختيار قضاييه قوه رئيس

 لـزوم  و ضـرورت  صورت در تصميم اين اتخاذ از پس و گرفته دادرسي اعاده تجويز به
 ــ  538 شـماره  رويـه  وحـدت  رأي و دادرسـي  اعـاده  بـه  مربـوط  مقـررات  به توجه با
 جهـت  را پرونـده  و متوقف را حكم اجراي كشور عالي  ديوان عمومي هيئت 1/8/1369

 هـر  دارد اقتـضاء  لذا دارد ارسال صالح مرجع به تصميم اين به عنايت با مجدد رسيدگي
 و حكـم  اجـراي  فتوقـ  خـصوص  در ارسـالي  پيـشنهادات  در كننده بررسي مرجع سه

 نيايـد  پـيش  مـشكلي  گيري تصميم موقع در تا نمايند نظر  اعالم نيز امر جريان چگونگي
  ).9 ماده(

 پس است بديهي و نمايد تسليم را درخواست اين تواند  نمي بار يك از بيش متقاضي هر
 جـا  آن از همچنـين  و). 10 ماده (نيست پذيرش قابل مجدد درخواست تصميم اتخاذ از
 بوده قضاييه قوه رئيس شرع بين خالف تشخيص مرجع الذكر  فوق قانون 18 ادهم در كه
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 دادرسـي  هزينـه  ذكر عدم به توجه با لذا باشد  مي مشاراليه با نيز دادرسي اعاده تجويز و

 قـانوني  صـراحت  ذكـر  مـستلزم  اشـخاص  از وجهي هر دريافت كه اين و قانون اين در
 هزينـه  بعنـوان  وجهـي  نبايستي صادره قطعي ماحكا به معترض متقاضيان از لذا باشد  مي

 بـه  كه اي  اليحه با را خويش درخواست متقاضي هر است الزم ليكن شود، اخذ دادرسي
 شـده  ممهور او مهر و امضاء به و باشد شده تنظيم رسمي حقوقي مشاور يا وكيل وسيله
 حكـم  بـين  مخالفت عدم صورت در مكلفند حقوقي مشاوران و وكالء. كند تسليم باشد

  ). 13 ماده (كند نظر صرف خود درخواست از نموده ارشاد را متقاضي فقهي مسلمات با
 از صـادره  احكـام  بـه  نـسبت  حتـي  توان  مي الذكر  فوق قانون 18 ماده 3تبصره اساس بر

 ايـن  21 مـاده  وفـق  رو، ايـن  از نمود شرع بين خالف بررسي تقاضاي تشخيص شعب
 رسـيدگي  ديـوان  شـعب  از يكي در بايد شخيصت شعب شرع بين خالف آراء نامه آيين
 مجـدد  رسـيدگي  براي قضاييه قوه رئيس طرف از دادرسي اعاده تجويز از پس لذا شود

 ايـن  بـه  نـسبت  تـشخيص  شـعبه  بـه  ورود و زمان مقررات مطابق بايستي ديوان شعب
  . نمايند مجدد رسيدگي ها پرونده

  دادرسي اعاده تشريفات) 3
 اصـلي  دادرسـي  اعـاده . تبعـي  و اصـلي  دادرسـي  اعاده است؛ قسم دو بر دادرسي اعاده

 ماده الف بند (نمايد  مي درخواست را آن مستقل طور به متقاضي كه اين از است عبارت
 دادرسـي  يـك  اثنـاي  در كـه  شود  مي طرح وقتي طاري دادرسي اعاده و) قانون اين 432

 بـه  نسبت است شده ازابر او عليه حكم اين كه كسي و شود ارائه دليل عنوان به حكمي
 اعـاده  ترتيـب،  بـدين ). قـانون  اين 432 ماده ب بند (نمايد دادرسي اعاده درخواست آن

 طـاري  دادرسـي  اعـاده  در و شـود   مي تقاضا دادخواست موجب به حتمĤ اصلي دادرسي
  .كند درخواست ابتدا را آن تواند مي متقاضي

 را تقاضـا  مـورد  حكـم  هكـ  دادگاهي به اصلي دادرسي اعاده دادخواست صورت هر در
 شـود   مي دادگاهي از طاري دادرسي اعاده درخواست و شود  مي تقديم است كرده صادر

 سـه  ظرف است مكلف شخص اين و است شده ابراز دليل عنوان به جا آن در حكم كه
  . كند تقديم دادگاه دفتر به را الزم دادخواست روز

 كـه  دادگـاهي  اسـت،  رسـيدگي  بـه  دادگـاه  دوبـاره  بازگشت دادرسي اعاده كه جا آن از
 كننـده  صادر دادگاه به را آن بايد است كرده دريافت را طاري دادرسي اعاده دادخواست

http://www.haghgostar.ir


155حقوق ناشي از ختم دعوا 
 اعـاده  خـصوص  در و) مـدني  دادرسـي  آيـين  قـانون  434 ماده از فرازي (ارسال حكم

  .كند رسيدگي به مبادرت خود خود اصلي دادرسي
 محـل  و خـانوادگي  نـام  و نـام : باشـد  نكـات  اين حاوي بايد دادرسي اعاده دادخواست

 درخواسـت  مـورد  كـه  حكمـي  او؛ طرف و كننده درخواست مشخصات ساير و اقامت
 درخواسـت  موجب كه جهتي حكم؛ كننده صادر دادگاه مشخصات است؛ دادرسي اعاده

 وكيــل را دادرســي اعــاده درخواســت كــه صــورتي در و اســت؛ شــده دادرســي اعــاده
 پيوست نيز نامه وكالت و ذكر دادخواست در او مشخصات بايد نمايد تقديم دادگستري
 اعـاده  درخواسـت  رد يـا  قبـول  مـورد  در ابتدا دادگاه صورت اين در. گردد دادخواست

 رسـيدگي  بـه  مبـادرت  درخواست قبول صورت در و نموده صادر را الزم قرار دادرسي
  .  نمايد مي ماهوي
 اشـخاص  براي و روز بيست راناي مقيم اشخاص براي دادرسي اعاده درخواست مهلت
   :شود مي آغاز و تعيين ترتيب اين به كه باشد مي ماه دو بيگانه كشورهاي مقيم

 انقـضاي  تاريخ از غيابي آراي به نسبت و ابالغ تاريخ از قطعي حضوري آراي به نسبت
  . تجديدنظر و واخواهي مهلت

 ابـالغ  آخرين تاريخ از مهلت ابتداي باشد حكم دو مغايرت جهت به دادرسي اعاده اگر
 تقلـب  و حيله يا اسناد بودن جعلي دادرسي اعاده جهت اگر و است حكم دو از يك هر

 و حيله يا جعل اثبات به مربوط نهايي حكم ابالغ تاريخ مهلت ابتداي باشد مقابل طرف
 بـوده،  مكتوم كه باشد مداركي و اسناد وجود دادرسي اعاده جهت اگر و. باشد  مي تقلب
 يـاد  تاريخ. شود  مي محاسبه آن از اطالع يا مدارك و اسناد وصول تاريخ از مهلت ابتداي

 430 تـا  427 مواد (گردد اثبات كند  مي رسيدگي درخواست به كه دادگاهي در بايد شده
 در مواعـد  و سـمت  و اهليت خصوص در قانون اين 338 و 337 مواد مفاد). قانون اين

 306 ماده وفق متقاضي موجه عذر است بديهي). قانون اين 431( شود  مي اجرا دادرسي اعاده
   .شود مي شنيده قانون اين
 تـشخيص  وارد را دادرسي اعاده درخواست دادگاه رسيدگي، از پس گاه هر حال، اين با

 كـه  صـورتي  در. نمايد  مي صادر مقتضي حكم و نقض را دادرسي اعاده مورد حكم دهد
 يـا  نقـض  قـسمت  همـان  فقط باشد، حكم زا قسمتي به راجع دادرسي اعاده درخواست

 مربـوط  مقـررات  تـابع  خـواهي  فرجام و تجديدنظر حيث از حكم اين. گردد  مي اصالح
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 دادرسـي  اعـاده  جهـت  كـه  فرضـي  در اين، وجود با). قانون اين 438 ماده (بود خواهد

 بـه  صرفاً بداند وارد را دادرسي اعاده اگر كننده رسيدگي دادگاه باشد، حكم دو مغايرت
 مانـد   مـي  جـا  بـر  پا خود اعتبار به اول حكم نتيجه در و نموده مبادرت دوم حكم نقض

 و ابـالغ  دادخواسـت،  نـسخ  جملـه  از رسـيدگي  ترتيبـات  سـاير ). قانون اين 439 ماده(
 قـانون  435 مـاده  (اسـت  عادي دعاوي به مربوط مقررات مطابق دادرسي اصول رعايت

  ).مدني دادرسي آيين
  دادرسي ادهاع احكام و آثار) 4

 و شـده  ماهيـت  وارد مجـددآ  دهـد   مـي  اجازه حكم كننده صادر دادگاه به دادرسي اعاده
 و اسـتثنايي  رسـيدگي  شـيوه  ايـن  كـه  جـايي  آن از حـال  ايـن  بـا  كند آغاز را رسيدگي

 مـاده  (اسـت  انتقالي اثر داراي تقاضا مورد جهت همان به نسبت فقط باشد  مي العاده  فوق
 تـا  آراء بـه  اعتراض و شكايت شيوه اين كه اين در اما). مدني دادرسي آيين قانون 436
 بـا «: كـه  اسـت  كـرده  مقرر چنين قانون اين 437 ماده باشد  مي تعليقي اثر داراي حد چه

  :گردد مي اقدام زير شرح به آن قبولي قرار صدور از پس و دادرسي اعاده درخواست
 چنـان ) ب شـد؛  خواهـد  وقفمت حكم اجراي باشد مالي غير به محكوم چه چنان) الف
 بـه  باشـد  احتمـالي  خـسارت  جبـران  و تـأمين  اخـذ  امكان و است مالي به محكوم چه

 در) ج يابـد؛   مـي  ادامـه  حكم اجراي و اخذ مناسب تأمين له محكوم از دادگاه تشخيص
 مـورد  حسب باشد حكم از قسمت يك به مربوط دادرسي اعاده درخواست كه مواردي
  .گردد مي قداما ب و الف بندهاي مطابق

 طال احكام مانند مالي غير به محكوم خصوص در كرد تاكيد بايد ماده اين بندهاي بر بنا
 به محكوم در و گردد  مي آن اجراي تعليق موجب دادرسي اعاده تقاضاي صورت هر در

 احتمـالي  خـسارت  جبـران  و تأمين اخذ امكان كه فرضي در است مكلف متقاضي مالي
 اعـاده  اگـر  اسـت  بـديهي . بپـردازد  را نيـاز  مـورد  تأمين دادگاه تشخيص به دارد وجود

 طـرف  بـه  دادرسي اعاده مورد حكم اجراي توقف ناحيه از و شود اعالم مردود دادرسي
  .است مطالبه قابل مدني مسئوليت عمومي قواعد مطابق شود وارد زياني مقابل

 بـر  بنـا  اسـت  رسـي داد اعاده رسيدگي تحت دعواي طرفين به محدود دادرسي اعاده اثر
 ثالـث  ورود و جلب اضافي، تقابل، از اعم طاري دعاوي طرح امكان كرد تاكيد بايد اين،
 نـدارد  وجـود  گـردد   مـي  دعـوا  موضـوعي  قلمرو افزايش موجب كه دليل اين به آن در
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  ). مدني دادرسي آيين قانون 441ماده(

 1ثالث شخص اعتراض) ج
 در و نادرست آراء صدور از گيري  پيش آراء زا شكايت العاده  فوق طرق بيني پيش فلسفه
 شـده  صـادر  راي از اسـت  ممكن كه شخصي غالباً. است افراد حقوق تضييع منع نتيجه
 رأي اين از است ممكن نيز ثالث اشخاص گاه ولي است دعوا طرفين از يكي ببيند زيان

 اشـخاص  گونه اين حق احقاق براي بايد قانونگذار كه است بديهي. شوند زيان متحمل
 از بـسياري  هماننـد  نيـز  مـا  مقـنن  است شده موجب مهم اين. كند بيني پيش راهكاري
 بـه  منتهـي  دادرسي در كه اي  زيانديده اشخاص نفع به را ثالث شخص اعتراض كشورها

 فرجـام  خالف بر. كند مقرر اند نداشته شركت دعوا اصحاب عنوان به عنه معترض رأي
 شـكايت  بـراي  ويـژه  مهلـت  و منـصوص  جهـات  داراي كـه  دادرسـي  اعاده و خواهي

 و قـانوني  شـده  شمرده بر جهات فاقد ثالث شخص اعتراض امكان باشند،  مي العاده  فوق
 را اعتـراض  العـاده   فـوق  طـرق  سـاير  كنـار  در شيوه اين گرفتن قرار علت. است مهلت

 انـد   داشـته  شركت مربوط دادرسي در كه اشخاصي به اثرنسبت بودن نسبي اصل توان  مي
 در. دانـست  اند كرده اقدام نمايندگي به آنان طرف از كه كساني و قانوني مقامان قائم اي

 اجـراي  قـانون  بعـد  به 146 موارد در مشابهي اعتراضي طريقي نيز احكام اجراي مرحله
 كتـاب  يعنـي  خـود  جـاي  در كـه  است شده بيني پيش 1356 مصوب دادگستري احكام
  .خواهد بررسي مدني احكام اجراي

 تـشريفات ) دو (ثالـث  شـخص  اعتـراض  مرجـع  ،)يـك  (ثالـث  شخص اعتراض دموار
  .شد خواهد بررسي ذيال) چهار (آن احكام و آثار انجام سر و) سه (اعتراض

   ثالث شخص اعتراض موارد) 1
 تجديد يا بدوي دادگاه از كه اين از اعم باشد ثالث شخص حقوق به مخل رايي هرگاه. 

 آيـين  قـانون  418 و 417 مـواد . اسـت  اعتـراض  قابل او سوي از باشد، شده صادر نظر
 كه شود صادر رايي دعوايي خصوص در اگر«: اند كرده مقرر باره اين در مدني دادرسي

 و» نمايـد  اعتـراض  آن بـه  نسبت تواند مي[...] آورد وارد خللي ثالث شخص حقوق به
 عمومي هاي  گاهداد از صادره رأي گونه هر به دارد حق ثالث شخص قبل ماده مورد در«
 بـوده  منجـز  معترض نفع كه ندارد تفاوتي. »[...] نمايد اعتراض نظر تجديد و انقالب و

1.La tierce opposition. 
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      سوي از . 1نباشد چنين كه اين يا و باشد رسيده فعليت به و

 ابتـدا  در كـه  اسـت  حق اين و دهد  مي تشكيل حقي را دعوا هر مبناي كه دانيم  مي ديگر،
 حكم بنابراين، نمايد،  مي مشخص را دعوا در حاكميت يدادرس پايان در و بودن نفع ذي

 مـورد  حكـم  اجـراي  از قبـل  ثالـث  شخص اعتراض«: است فايده  بي 422 ماده در مقنن
 شـود  ثابـت  كه نمود اعتراض توان  مي صورتي در آن از بعد و است طرح قابل اعتراض
» باشـد  نـشده  ساقط قانوني جهات از جهتي به است اعتراض مأخذ و اساس كه حقوقي

 و اعتـراض  پـذيرش  بـه  منوط خير يا بوده حق داراي معترض كه اين اثبات اساساً چه،
  . ندارد وجود حق اين اثبات براي ديگري راه و بوده رسيدگي

 از اعتـراض  قابليـت  كـه  تـصميمات  كـدام  و چيست رأي از مقصود كه ديد بايد اكنون
  دارند؟ ثالث سوي

 نيست ترديدي دارند را قابليت اين گفت بايد ادگاهد نهايي قرارهاي و احكام كه اين در
 اي  عـده  گفـت  بايـد  دادگـاه  دسـتور  مانند تصميمات ساير و اعدادي قرارهاي درباره اما

    مخالف جهت در ديگر برخي و  2اند دانسته اعتراض قابل را اخير قرارهاي
   شناسيكار مانند اعدادي قرار صدور كه حالتي تصور چه گر . 3اند برداشته گام

 ايـن  تقريـر  مبنـاي  بـه  توجـه  ولي است ذهن از دور اندكي گردد ديگري تضرر موجب
. باشـد  اعتـراض  امكان مويد كه بپذيريم را نظري شود  مي موجب آراء به اعتراض شيوه

 سـوي  از اعتـراض  قابليت شوند نمي محسوب اداره ماهيتĤ كه تصميماتي اين، وجود با
  .ندارند ثالث شخص

 بـه  ضـرر  ورود موجـب  اگـر  حسبي امور قانون 44 ماده استناد به نيز حسبي تصميمات
 حـسبي  امـور  در را دادگـاه  تـصميم  كه كساني« :بود خواهند اعتراض قابل گردند ثالث
 صادر اول دادگاه از تصميم خواه نمايند، اعتراض آن بر توانند  مي بدانند مضر خود براي
 قابـل  شود صادر اعتراض نتيجه در كه حكمي و باشد پژوهشي دادگاه از يا و باشد شده

برخللي كهقراريياحكمصدورمورددرراثالثاعتراض)كنوني 417 ماده(مدنيدادرسيآيينقانون 582 ماده«.1 بـه اشعاريهيچوجهبهواستدانستهجايزنداشتهدخالتدادرسيدراونمايندهياثالثكهسازدواردثالثحقوق متـين، احمدازنقلكشور،بهعاليديوانسومشعبه،26/1/1326 332 شمارهحكم.»نداردثالثضررفعليتونجيزت   1،59 صهمان،
درموجود درسيجزوهقضايي،مستخدمينامتحاناتموادحقوقي،محاكماتاصولعبده،بروجرديمحمداستاد.2  .109 صتهران،دانشگاهسياسيعلوموحقوقدانشكدهخانهكتابجزواتبخش
1،67 و 68 صصهمان،صدر،كشاورزعليمحمد.3
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  .»است فرجام و پژوهش

 راي اگـر  كـه  اين يا و داد انجام قطعي آراء عليه توان  مي صرفاً را اعتراض آيا كه اين در
 باشد العاده  فوق يا و عادي طرق از يكي موجب به بازبيني حال در ثالث حقوق به مخل

 مـواد  بيـشتر  از چـه  اگـر  بـاره  اين در: تگف بايد نمود اعتراض آن به نسبت توان  مي آيا
 صادره رأي عليه بايد اعتراض كه شود  مي استنباط روشني به شكايت شيوه اين به راجع
   شد؛ تفصيل به قايل بايد ولي،) قانون اين 418 ماده (شود انجام

 موجـب  به بايد كند اعتراض رسيدگي جريان در عادي دادرسي به بخواهد شخصي اگر
  ).بعد به 130 مواد (شود وارد دعوا به مدني دادرسي آيين قانون مقررات

 انقـضاء  عـدم  دليـل  به هنوز ولي باشد شده صادر نظر تجديد يا واخواهي قابل رأي اگر
 اعتـراض  امكان از 420 ماده چه اگر باشد نگرديده قطعي نظر تجديد يا واخواهي مدت
    مدعي شخص است بهتر و  1گويد مي سخن قطعي آراي به نسبت
 به ولي كند اعتراض سپس و بماند منتظر رأي شدن قطعي زمان تا خود  حقوق به خلل
 گونـه  هـر  بـه  نسبت اعتراض امكان از كه قانون اين 417 ماده به عنايت با رسد  مي نظر
 اعتـراض  متقاضـي  سـرگرداني  از جلـوگيري  هـدف  بـه  توجه با و گويد  مي سخن رأي

 مثـال  عنوان به شود؛ قطعي صادره رأي ستني الزم اعتراض پذيرش براي ثالث، شخص
 بـه  مخـل  اسـت  تجديـدنظرخواهي  قابل كه را بدوي دادگاه از صادره رأي شخصي اگر

 طـرفين  از يـك  هر اگر صورت اين در كه كند اعتراض بدان تواند  مي بداند خود حقوق
 ثالـث  اعتـراض  به هم نظر تجديد دادگاه نمايند تجديدنظرخواهي رأي اين به نسبت نيز
 شـخص  اعتـراض  واقـع،  در فـرض  اين در. كند  مي رسيدگي تجديدنظرخواهي به هم و

  . گردد مي مبدل ثالث ورود دعواي به ثالث
 است دادرسي اعاده حال در معترض  حقوق به خلل كننده وارد  رأي كه هم فرضي در
 بـه  و داد افزايش را دعوا موضوعي قلمرو محدوده توان نمي 441 ماده حكم به چه اگر
 كنـد  ثالث شخص اعتراض رأي آن به تواند  مي معترض ولي شد وارد ثالث عنوان به آن
  . شود رسيدگي جداگانه بايد يك هر به صورت، اين در كه
 رسـد   مي نظر به باشد رسيدگي حال در خواهي فرجام مرحله در اعتراض مورد رأي اگر نيز و

   .60 صهمان،متين،احمدازنقلبه،23/4/1333 ـ 918 شمارهحكم.»باشدعنهمعترض حكـم قطعيـت ازپـس بايـد حكـم برثالثشخصاعتراض«:استكردهمقررقديميراييدركشورعاليديوان.1
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 وحـدت  همچنـين،  و موضـوعي  امـور  به ورود از آن انصراف و ديوان واالي شان به توجه با

 پرونـده  و شده متوقف ديوان رسيدگي بايد مدني، دادرسي آيين قانون 434 ماده تبصره مالك
  .شود ارسال عنه معترض حكم كننده صادر دادگاه به رسيدگي براي
 اصلي مبناي چه هستند اعتراض قابل قانون اين 495 ماده و 418 ماده استناد به نيز داوري آراء
  .است آراء اثر بودن نسبي اصل رعايت آمد گفته كه طور همان شكايت طريقي اين

 هـر  قـانون  اين 417 ماده موجب به نيز ثالث شخص اعتراض دعواي خوانده و خواهان
 عنـوان  بـه  عنـه  معترض رأي به منتهي دادرسي در اش  نماينده يا خود كه است شخصي
 كـه  دعـوايي  از معتـرض  نيـست  مالز ترتيب، بدين. است نداشته دخالت دعوا اصحاب

 شـخص  ورود  دعواي اگر حتي. باشد اطالع  بي است شده اعتراض مورد رأي به منتهي
 بـه  تواند  مي او باشد شده رد عنه معترض  به منتهي دادرسي در اين از پيش معترض ثالث
 محجور وصي يا ولي مثال عنوان به كه داشت توجه بايد اما . 1كند اعتراض صادره رأي
 خـود،  به موضوع انتقال از پس شد صادر وي نمايندگي به رأي كه آن از پس تواند نمي

 اعتـراض  عنـوان  بـه  رأي آن بـه  نـسبت  محجور آن حقوق حفظ براي بلكه و اصالتĤ نه
   .2بنمايد ثالث شخص

 امـور  در وي شخـصيت  دهنـده  ادامه شخص هر قانوني مقام قايم كه جا آن از همچنين
 بـه  كه رايي به نتوان كه است بديهي اليه،  منتقل و وراث مانند شدبا  مي كلي طور به مالي

  .نمود اعتراض ثالث عنوان به است شده صادر اصيل طرفيت
  ثالث شخص اعتراض مرجع) 2

 كـه  ايـن  بـدون  و مجـزا  طـور  بـه  كـه  آن اساس بر نيز را ثالث شخص اعتراض دعواي
 اعتـراض  ديگـري  درسيدا ضمن كه اين يا و پذيرد صورت باشد مطرح ديگري دعواي
 بـاره  ايـن  در قـانون  اين 419 ماده. كنند  مي تقسيم طاري و اصلي اعتراض به شود انجام
 عبـارت  اصلي اعتراض) الف: است قسم دو بر ثالث شخص اعتراض«: است كرده مقرر
 طـاري  اعتراض) ب باشد؛ گرفته صور ثالث شخص طرف از ابتدا كه اعتراضي از است

 يـك  در سـابقاً  كـه  رايـي  بـه  دعوا طرفين از يكي اعتراض از تاس عبارت) اصلي غير(
 ابـراز  را آن دادرسـي  اثناي در خود، مدعاي اثبات براي ديگر طرف و شده صادر دادگاه

59. صهمان،متين،احمدازنقلبهكشور،عاليديوانسومشعبه،22/1/1328 ـ 116 شمارهراي.1
1،60 و 59 صصپيشين،:ازنقلبهكشور،عاليديوانچهارمشعبه،24/2/1319 ـ 402 شمارهحكم.2
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  . است نموده

 صادر را عنه معترض  كه است دادگاهي دادخواست تقديم مرجع اصلي اعتراض مورد در
 دليـل  هر به بدوي دادگاه رأي چه چنان ب،ترتي بدين). قانون اين 420 ماده (است كرده

 نظـر  تجديد دادگاه را رأي اگر و بوده دادگاه همين اعتراض مرجع شود محسوب قطعي
 اعتـراض  مرجـع  باشد، بدوي رأي تاييد صرفاً دادگاه اين رأي چند هر باشد كرده صادر
 امـا  . 1تاسـ  جديـد  راي صدور منزله به نيز رأي تاييد كه چرا است؛ نظر تجديد دادگاه

 تاييـد  را آن كـه  ايـن  يا و باشد نموده صادر كشور عالي ديوان را عنه معترض رأي اگر
 و بوده آن عدم يا تجويز مرجع تنها موضوعي امور از انصراف دليل به ديوان باشد كرده

 در قـانون  ايـن  434 مـاده  تبصره ويژه به و مدني دادرسي آيين قانون روح از استفاده با
 مـاهوي  رأي كـه  دادگاهي آخرين سوي از بايد اعتراض به رسيدگي درسيدا اعاده باب

  .شود انجام است كرده صادر را
 دادگـاهي  قـانون  اين 421 ماده استناد به طاري ثالث شخص اعتراض براي صالح مرجع
 تـر  بـاال  دادگـاهي  را مذكور رأي كه اين مگر است مطرح آن در اصلي دعواي كه است
 دادخواست وسيله به را خود اعتراض بايد معترض صورت، اين در كه باشد كرده صادر

 اعتـراض  انـد   گفتـه  كـه  طـور  همان فرض اين در اين، بر بنا. كند مطرح اخير دادگاه در
 استاد كه نحو بدان رو، ازاين . 2شود  مي تبديل اصلي اعتراض به شكال جا اين در طاري
 طريـقّ  جنبـه  هميـشه  كه است يشكايت طريقي اصلي اعتراض[...]« : اند فرموده محترم
 اسـت  كـرده  صـادر  را عليه معترض حكم كه است دادگاهي به مرجوع چه دارد عدولي

 دو ايـن [...] تـصحيحي  جنبـه  گـاه  و دارد را عدولي جنبه گاه طاري اعتراض عكس بر
 تعمـق  هرگاه ليكن نمايد   مي عجيب بدوي نظر در ثالث شخص اعتراض مختلف وجهه
 حكم در واقع در و بزند نشان دو تير يك با است خواسته انونگذارق شود  مي معلوم كنيم
 ديگـر  قـضايي  مراتـب  سلـسله  احترام رعايت يكي نمايد تأمين را مختلف نظر دو خود

   3.»دعوي اصحاب وقت تضييع و بيهوده هاي هزينه تحميل از احتراز
  ثالث شخص اعتراض تشريفات) 3
 قانونـاً  كه شود طرح دادخواست موجب به بايد باشد اصلي ثالث شخص اعتراض اگر. 
230. صهمان،متين،احمدازنقلبهكشور،عاليديوانسومشعبه،1328/2/31 * 492 شمارهحكم.1
1 .320 ش،157 ص،2 جلدهمان،دفتري،متينداحمدكتر.2
320. ش،158 و 157 صپيشين،.3

http://www.haghgostar.ir


)2(آيين دادرسي مدني  162
 پرداختيم آن به اين از پيش ما و است دادخواست تنظيم و دعوي طرح عمومي مقررات مشمول

 تقـديم  بـه  نيـازي  باشد اصلي غير و طاري ثالث شخص اعتراض اگر اما). قانون اين 420 ماده(
 صادر را عنه معترض رأي كه باشد دادگاهي از تر  پايين دادگاه درجه اگر ولي نيست دادخواست

 و نمايد  مي تقديم است كرده صادر را رأي آن كه دادگاهي به را خود دادخواست معترض كرده،
  ).قانون اين 421 ماده (شد خواهد رسيدگي دادگاه اين در اصول موافق
 مهلت به محدود را ثالث شخص اعتراض دعواي طرح امكان قانونگذار شد گفته كه طور همان
 وسـيله  بـه  آن مبـداء  كـه  آمد  مي الزم كرد  مي معين موعد قانون اگر كه چرا«. است نكرده معيني
   .1»باشد متصور آنان به ابالغ تا نيستند معلوم ثالث اشخاص. بشود محسوب و تعيين حكم ابالغ

  ثالث شخص اعتراض احكام و آثار) 4
 خلل و اعتراض مورد به نسبت حال هر در اصلي ثالث شخص اعتراض شد گفته كه طور همان
 توانـد   مـي  كـه  گيـرد   مـي  قرار موقعيتي در رأي كننده صادر دادگاه يعني. است عدولي اثر داراي
 ايـن  اگـر  امـا . نمايد ماهوي رسيدگي خلل و اعتراض مورد به نسبت و شده ماهيت وارد دوباره

 شـود؛  ربرخـوردا  تـصحيحي  و عـدولي  جنبه دو هر از تواند   مي كه ديديم باشد طاري اعتراض
 اعتـراض  بـه  كه دادگاهي با درجه هم طاري اعتراض مورد رأي كننده صادره دادگاه كه هنگامي

 درجـه  اگـر  و كنـد  تـصحيح  را قبلـي  دادگاه تصميم تواند  مي دادگاه اين است كند  مي رسيدگي
 خـود  رأي از عدول امكان موقعيت در اعتراض به رسيدگي مرجع دادگاه باشد متفاوت ها  دادگاه

 تشخيص وارد را ثالث اعتراض رسيدگي، از پس دادگاه چه چنان صورت، هر در. گيرد  مي قرار
 نمايـد   مـي  نقـض  جديـد  رأي صدور با گرفته قرار اعتراض مورد كه را حكم از قسمت آن داد،

 خللـي  ميزان حدود در فقط اعتراض انتقالي محدودي گفت بايد بنابراين،). قانون اين 425 ماده(
 غيـر  حكـم  مفـاد  است ممكن اين، وجود با. است كرده صادر معترض حقوق به رأي كه است
 از يكـي  طرفيـت  بـه  مـشاعي  ملـك  در العبور حق به راجع كه حكمي مانند باشد تفكيك قابل

 و نمايـد  اعتـراض  حكـم  آن بـه  ملـك  آن ديگـر  شريك اگر باشد شده صادر ملك آن شركاي
 425 مـاده  اخيـر  قسمت (كند  مي الغا را حكم آن تمام است ناچار دادگاه باشد، وارد او اعتراض

   .2)قانون اين

  2،156 صپيشين،.1
.324ش ،161 صپيشين،:ازمثال.2

http://www.haghgostar.ir


  

  
  

   منابع فهرست
  

  عربي و فارسي منابع )الف
  . 1 جلد شانزدهم چاپ ،1378 اسالميه كتابفروشي مدني، حقوق امامي، حسن سيد دكتر. 1
  4 .جلد پانزدهم چاپ ،1377 اسالميه كتابفروشي مدني، حقوق امامي، سيدحسن دكتر. 2
 ،1385 مجـد،  فرهنگـي  و علمي مجمع حقوقي، مشورتي نظرهاي مجموعه ارباطي، ايراني بابك. 3

  . دوم چاپ
 محقق ،1415 ع، الهادي االمام موسسه المقنع، ،)الصدوق الشيخ (القمي بابويه بن علي بن محمد. 4
  ).ع (الهادي االمام مدرسه في التحقيق لجنه: مصحح و
  3.جلد ،1381 فردوسي، كشور، عالي ديوان آراء در مدني رسيداد آيين تشريفات بازگير، يداهللا. 5
 قسمت كشور، عالي ديوان احكام از مستخرجه حقوقي، ـ قضايي اصول عبده، بروجردي محمد. 6

  1382 .رهام، دوم،
 جزوه قضايي، مستخدمين امتحانات مواد حقوقي، محاكمات اصول عبده، بروجردي محمد استاد. 7

 تهـران،  دانـشگاه  سياسـي  علـوم  و حقـوق  دانشكده خانه كتاب اتجزو بخش در موجود درسي
  .نا تا،بي بي
  2 .جلد ،1385 ميزان، مدني، دادرسي آيين مرداني، نادر دكتر و بهشتي جواد محمد. 8
  2 .جلد عبدالرحيم، خط اللمعه، شرح ،)ثاني شهيد (عاملي جبعي الدين زين. 9

 ،1376 اميركبير، حقوقي، نامه دانش حقوق، معارفال  دايره لنگرودي، جعفري جعفر محمد دكتر. 10
  3 .و 2 جلد پنجم، چاپ

  1378 .دانش، گنج حقوق، ترمينولوژي لنگرودي، جعفري دكترمحمدجعفر. 11
 عـالي  ديـوان  عمـومي   رويه وحدت آراء كامل مجموعه عباسي، مريم و حسينيان محمد مهدي. 12

  ).1381 ـ 1328 (كشور
  .اول ويراست تهران، دانشگاه انتشارات فشرده، لوح مه،نا لغت اكبردهخدا، علي. 13
 بـه  ،1385 تهـران،  دانـشگاه  انتـشارات  دهخـدا،  متوسط فرهنگ نامه، لغت دهخدا، اكبر علي. 14

 شهيدي، جعفر سيد دكتر نظر زير سلطاني، اكرم و مهركي ايرج دكتر ستوده، رضامغال دكتر كوشش
  2 .و 1 جلد
  . 1 جلد ،1380 ميزان، مدني، دادرسي آيين شمس، عبداهللا دكتر. 15
  . 2 جلد ،1382 ميزان، مدني، دادرسي آيين شمس، عبداهللا دكتر. 16

http://www.haghgostar.ir


)2(آيين دادرسي مدني  164
  . 3 جلد ،1384 دراك، مدني، دادرسي آيين شمس، عبداهللا دكتر. 17
  1384 .تهران، دانشگاه انتشارات اسالم، در قضا سنگلجي، محمد استاد. 18
  1340 .علمي، چاپخانه اداري، تخلف رنظ از قضايي موازين شهيدي، موسي. 19
 محجـورين،  و اشخاص مدني، حقوق زاده،  قاسم مرتضي سيد دكتر و صفائي حسين سيد دكتر. 20

  1384 .سمت
  1386 .ميزان، فراملي، مدني دادرسي آيين اصول محسني، حسن و غمامي مجيد دكتر. 21
  .دوم چاپ ،1384 نيكان، لنس دادگستري، وكيل مدني مسئوليت قهرماني، نصراهللا دكتر. 22
 و علمـي  مجمـع  وكالت، مقررات كامل مجموعه محله، يوسفي ابراهيم قهرماني، نصراهللا دكتر. 23

  1385 .مجد، فرهنگي
  2 .و 1 جلد ،1380 ميزان، اثبات، دليل و اثبات كاتوزيان، ناصر دكتر. 24
  .ششم ،چاپ1383ميزان، مدني، دردعواي شده كاتوزيان،اعتبارامرقضاوت ناصر دكتر. 25
 ،1380 انتـشار،  سـهامي  شـركت  قراردادها، عمومي قواعد مدني، حقوق كاتوزيان، ناصر دكتر. 26

  2 .جلد
  .سوم چاپ ،1378 دادگستر، كنوني، حقوقي نظم در مدني قانون كاتوزيان، دكتر. 27
ـ  سـهامي  شـركت  ايـران،  حقوقي نظام در مطالعه و حقوق علم مقدمه كاتوزيان، دكتر. 28  شار،انت

  .چهارم و بيست چاپ ،1378
  2 .جلد ،1378 كشور، رسمي روزنامه نشر قضايي، نظام در انتظامي نظارت زاده، كريم احمد. 29
 مـدني،  امـور  در رسـيدگي  العـاد  فوق طرق رسيدگي، تجديد صدر، كشاورز علي محمد سيد. 30

  1351 .دهخدا، فروشي كتاب
 موضـوعات  و جهـات  بـر  دعوا طرفين تسلط لاص فرد، طهماسبي پور محمد و محسني حسن. 31

  1384 .پاييز ،21 شماره مركز، دادگستري وكالي كانون مجله دعوا،
 از اصـول  ايـن  تمييـز  چگونگي و ها  آن تفسيري نقش و دادرسي اصول مفهوم محسني، حسن. 32

 شـماره  ،24 و 23 شـماره  ـ جديد دوره مركز، دادگستري وكالي كانون مجله دادرسي، تشريفات
  1385 .تابستان و بهار ،193 و 192 پياپي

  تا بي هاشمي، چاپخانه حقوقي، قسمت قضايي، رويه مجموعه متين، احمد دكتر. 33
  2 .و 1 جلد ،1378 مجد، بازرگاني، و مدني دادرسي آيين دفتري، متين احمد دكتر. 34
 قـوه  قضايي توسعه و حقوقي معاونت اهتمام به حقوقي، مقررات و قوانين شده تنقيح مجموعه. 35

  1.جلد ،1384 رسمي روزنامه قضاييه،
 ،1342 سـال  تـا  1328 سـال  از كـشور  عالي ديوان عمومي هيأت آراء قضايي، رويه مجموعه. 36

  2 .جلد مدني، آراء دوم، چاپ ،1353 كيهان، حقوق آرشيو

http://www.haghgostar.ir


165فهرست
ـ  آرشـيو  ،1348 سـال  از كـشور  عالي ديوان عمومي هيأت آراء قضايي، رويه مجموعه. 37  وقحق

  1349 .كيهان،
 دانـشگاهي،  نـشر  مركـز  فارسـي،  زبـان  هاي  دشواري فرهنگ ننويسيم، غلط نجفي، ابوالحسن. 38

  .يازدهم چاپ ،1382
  1368 .كيهان، قضايي، هاي انديشه نوبخت، يوسف. 39
 ايران، اسالمي جمهوري دادگستري قضايي و حقوقي مجله متقابل، دعواي واحدي، جواد دكتر. 40

  1370 .،2 شماره
  فرانسوي منابع ـ ب

1 . GÅrard CORNU, Vocabulire juridique, P.U.F,1987. 2 . GÅrard CORNU et Jean FOYER, ProcÅdure Civile, PUF, 1996, 3Åd. 3 . GÅrard COUCHEZ, ProcÅdure civile, Dalloz, 2000, 11eÅd. 4 . Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT et alli, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2005, 15eÅd. 5 . Nouveau code de procÅdure civile, avec le concours de Isabelle DESPRÜS et Pascale GUIOMARD, Dalloz, 2007, 98 eme Åd. 6 . Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, ProcÅdure civile, Dalloz, 2003, 27e Åd. 

http://www.haghgostar.ir


  

  نمايه
  

  .است صفحه به مربوط ها شماره
  

  173 دادخواست، ابطال
 ،112 ،110 109، ،108 ،107 ،104 ،8 قـانوني،  ابالغ
114، 115، 116، 159، 160  

 ،114 ،109 108، ،106 ،105 ،104 ،8 واقعــي، ابــالغ
116، 156، 158، 159، ،160 161  

 ،160 159، ،155 ،90 ،59 ،58 ،53 حكـــم، اجـــراي
161، 170، 179، 187، 190، 191  

  142 ،8 دادخواست، استرداد
  227 ،142 ،141 ،8 دعوا، استرداد

  162 پذيري، پژوهش اصل
  16 دعوا، اصحاب تسلط يا حاكميت اصل

  233 ،109 دادرسي، بنيادين اصول
  264 ،254 ،228 ،189 ،54 دادرسي، اصول
  232 171، ،145 ،116 ،113 ،16 دادرسي، اطاله
 ،214 ،181 149، ،23 ،11 شـده،  قـضاوت  امر اعتبار
215، 216، 217، 218  

  217 ،214 ،143 مختومه، امر اعتبار
  155 ،72 ،9 راي، به اعتراض
  156 ،9 عادي، اعتراض
  183 ،171 ،9 العاده، فوق اعتراض

ــه ــوا، اقام  ،55 ،52 51، ،47 ،27 ،26 ،23 ،11 ،5 دع
56، 59، 63، 64، 65، 66، ،68 69، 70، 75، 76، 77، 
78، 81، 83، ،90 132، 143، 144، 145، 213، 214، 

،223 228، 231، 232، 238، 245  
ــرار،  126، ،95 ،90 ،73 ،28 ،27 ،24 ،5 اقــــــــــ

146، 147، 164، 174  
  65 ،64 ،63 ،7 قانوني، اهليت

ــرادات،  ،204 ،203 202، ،201 ،164 ،77 ،11 ،10 اي
205، 209، 211، 212، 213  
  206 ،204 ،10 مطروحه، امر ايراد
  209 ،204 دادرس، رد ايراد
  211 ،209 ،10 اهليت، عدم ايراد
  211 ،10 دعوا، توجه عدم ايراد
  213 ،11 خواسته، جزميت عدم ايراد
  212 ،11 مشروعيت، عدم ايراد

  38 ،6 آب، چاه پروانه
 ،135 ،134 133، ،127 ،83 ،40 ،11 خواسـته،  تأمين
136، 154، 158، 208، ،219 220، 221، 222، 223، 
224، 225، ،226 227، 229، 249، 253  

  233 219، ،11 بيگانه، اتباع دعواي برابر در تأمين
ــد ــواهي، تجدي  ،251 ،170 166، ،155 ،42 ،6 نظرخ

254  
 ،239 ،238 223، ،218 ،48 ،39 ،36 ،29 ،6 تخليـــه،

240، 241، 244، 247  
  133 بودن، ترافعي
  263 ،235 ،94 طرفين، تسلط

 ،228 134، ،83 ،56 ،55 ،54 دادرســـي، تـــشريفات
264  

  166 134، ،132 ،56 ،55 ،8 رسيدگي، تشريفات
  152 ،9 راي، تصحيح
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 ،51 ،50 49، ،48 ،47 ،46 ،39 ،7 عــدواني، تــصرف
52، 53، 55، 57، 58، 59، ،75 91  

  240 239، ،237 ،236 ،21 ،12 ،5 دعوا، تعريف
  255 ،211 ،207 دادرسي، توقيف
  249 ،244 ،205 رسيدگي، اول جلسه
 ،121 ،120 98، ،97 ،92 ،79 ،72 ،8 ،دادرسي جلسه
122، 125، 127، 128، ،129 141، 168، 170، 205، 
244، 248، 253  

 ،124 122، ،114 ،112 ،110 ،8 رســـيدگي، جلـــسه
125، 130، 176، 248  
  234 ،229 ،42 ،41 ،الوكاله حق
  123 ،94 دفاع، حق
  217 210، ،52 ،46 ،26 ،23 ،5 دعوا، طرح حق

 ،147 ،145 143، ،141 ،139 ،17 ،9 ،8 دعــوا، خــتم
154، 155  

  235 ،206 ،181 ،53 بودن، خصوصي
 ،66 ،56 55، ،54 ،52 ،40 ،35 ،31 ،7 دادخواســـت،

72، 75، 81، 82، 83، 84، ،85 86، 87، 88، 89، 90، 
91، 92، 93، ،94 95، 96، 97، 98، 99، 100، 103، 

،105 106، 111، 112، 113، 115، 116، ،117 118، 
119، 120، 122، 123، 125، ،132 133، 134، 135، 
141، 142، 147، ،150 157، 158، 159، 160، 161، 
163، ،164 166، 167، 169، 170، 174، 175، ،176 
188، 194، 195، 196، 201، 203، ،212 213، 218، 
222، 227، 232، 235، ،237 238، 239، 240، 241، 
242، 243، ،244 245، 246، 248، 249، 252، 254  

  135 ،132 ،131 ،8 فوري، دادرسي
  217،251، ،161 ،135 ،132 ،59 صالح، دادگاه

 ،160 ،151 127، ،106 ،105 ،104 ،90 ،76 دادنامــه،
166، 242، 244  

 ،134 ،133 132، ،131 ،83 ،58 ،57 موقـت،  دستور
135، 136، 137، 138، ،154 158، 221، 222، 223  

ــواي ــلي، دعـ  ،136 135، ،133 ،132 ،127 ،10 اصـ

137، 195، 199، 201، 202، ،222 236، 238، 239، 
240، 241، 242، ،243 244، 245، 247، 248، 249، 
250، ،251 252، 253، 254  

  243 ،239 238، ،237 ،236 ،12 اضافي، دعواي
 ،51 ،50 ،49 48، ،47 ،46 ،45 ،7 ،6 تصرف، دعواي

52، 53، 58، 59، 60، 75  
ــواي ــب دع ــث، جل  ،248 247، ،246 ،242 ،168 ثال

249، 250، 251، 254  
  33 ،31 ،30 ،5 شخصي، دعواي
  248 ،242 ،241 ،237 طاري، دعواي
  32 ،31 ،29 ،6 ،5 عيني، دعواي
  133 مالي، غير دعواي
  43 منقول، غير دعواي
  39 ،36 ،35 ،34 ،33 ،6 مالي، دعواي
 ،242 ،241 240، ،239 ،236 ،72 ،12 متقابل، دعواي

243، 244، 245، 247، ،249 264  
  45 ،44 ،6 منقول، دعواي
 ،252 ،251 193، ،168 ،72 ،12 ثالـث،  ورود دعواي

253، 254  
 ،64 ،63 ،59 58، ،57 ،55 ،54 ،53 ،38 ،25 ،9 راي،

65، 70، 74، 75، 76، ،78 79، 83، 84، 85، 87، 89، 
94، 95، ،96 97، 98، 99، 100، 104، 105، ،107 

114، 115، 116، 118، 120، 121، ،122 124، 127، 
128، 129، 130، 133، ،136 141، 143، 144، 146، 
147، 148، ،149 150، 151، 152، 153، 154، 155، 

،156 157، 158، 159، 160، 161، 162، ،164 165، 
166، 167، 168، 169، 170، ،171 172، 173، 174، 
175، 176، 177، ،178 179، 180، 182، 183، 184، 
187، ،188 189، 190، 191، 192، 193، 194، ،195 
196، 205، 206، 207، 208، 209، ،211 213، 214، 
215، 216، 217، 218، ،222 224، 227، 228، 229، 
230، 240، ،242 243، 244، 249، 250، 251، 252، 

،253 254، 255، 259، 260، 261  
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 ،169 ،154 143، ،100 ،91 ،58 ،57 ،50 دعـــوا، رد
203، 208، 210، 211، ،212 213، 216، 219، 222، 
234، 237، ،239 241، 243، 246، 248، 250، 251، 

،252 254، 256  
  257 ،256 ،255 ،12 اهليت، زوال
  144 ،141 ،8 دادرسي، زوال

  254 ،155 148، ،147 ،146 ،145 ،144 سازش،
  173 ،154 ،144 دعوا، سقوط

 ،72 ،70 68، ،67 ،66 ،63 ،57 ،56 ،10 ،7 ســــمت،
78، 86، 95، 98، 100، ،108 110، 150، 151، 166، 

169، 175، ،189 209، 210، 211، 212، 237، 255، 
،257 258، 259، 263  

ــكايت  ،190 ،181 171، ،162 ،78 ،77 ،7 آراء، از ش
232، 234  

 ،130 ،111 96، ،95 ،73 ،28 ،27 ،24 ،5 شـــهادت،
216  

  245 ،216 206، ،204 ،169 ،10 ذاتي، صالحيت

 ،216 ،207 206، ،205 ،169 ،10 محلـي،  صالحيت
240، 245  
 ،31 ،26 25، ،23 ،17 ،12 ،11 ،7 ،6 ،5 دعـوا،  طرح

32، 45، 49، 52، 55، 59، ،61 63، 64، 65، 66، 75، 
77، 79، 81، ،83 135، 136، 144، 145، 196، 199، 

،201 207، 209، 210، 211، 212، 213، ،216 217، 
218، 233، 235، 236، 238، ،240 242، 245، 246، 
247، 250، 252، ،253 261  

  257 ،12 شخصي، حقوقي طواري
  255 شخصي، خارجي طواري

ــواري ــي، طـ  ،201 199، ،127 ،12 ،11 ،10 دادرسـ
202، 219، 233، 236، 245  

  201 ،199 ،17 ،10 دعوا، طواري
  255 ،12 شخصي، طبيعي طواري

  77 دعوا، استماع عدم
ــوت،  ،256 ،255 246، ،241 ،159 ،127 ،78 ،12 فـ

257  
  67 ،66 ،57 ،56 ،7 مقامي، قائم
  45 ،44 ،43 ،33 ،31 ،30 منقول، غير مال
  44 منقول، مال

  115 ،8 كشور، از خارج مخاطبين
  214 ،213 ،80 ،79 ،78 ،77 زمان، مرور

  167 ،159 ،157 ،128 ،119 ،78 مهلت،
 ،76 ،75 74، ،56 ،39 ،28 ،27 ،25 ،24 ،10 ،7 نفــع،

77، 113، 131، 132، ،136 152، 154، 171، 176، 
181، 182، ،190 191، 206، 207، 209، 210، 217، 

،218 221، 222، 232، 234، 235، 238، ،251 252، 
254  
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ــدگي،  ،73 ،72 71، ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،63 نماينـ
191، 194، 210، 248، 257  

ــواهي،  ،156 ،155 153، ،116 ،114 ،78 ،59 ،9 واخ
157، 158، 159، 160، ،161 170، 179، 188، 193، 
233، 235، ،245 248، 249  

  218 دعوا، اصحاب وحدت

  218 ،11 موضوع، وحدت
 ،175 ،74 73، ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،66 ،7 وكالت،

188، 256، 257  
ــه ــي، هزين  ،93 ،92 56، ،40 ،39 ،37 ،11 ،6 دادرس

95، 96، 132، 142، 144، ،145 163، 176، 187، 
219، 228، 229، ،230 231، 232، 233، 234  
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