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 جزوه آیین دادرسی مدنی دو
 دو یمدن یدادرس نییآ جزوه

 مختلف و استقبال دانشجویان هایدانشگاه در 2آیین دادرسی مدنی  درس یساله چندین تدریس به هجتو با
 و بوده مشکل دچار آن فراگیری برای داوطلبانکه )برای این درس  تصمیم گرفتم که حقوقی، داوطلبان و

ی کاملی رو جزوه (شوندمی منابع تَشَتُّت درگیر بعضاً و نداشته دسترسی فهمساده و جامع منبع به متأسفانه
 و بنشیند اختصار کنار در جامعیت که شده آن بر سعی. داشته باشد بیانی ساده و تهیه کنم که شرحِ روان

 به جزوه این یمطالعه. نشود تبدیل سردرگمی به آن منطقیِ نظمِ که شود تدوین نحوی به مطالب
 کارشناسی هایآزمون مانند حقوقی تخصصیِ هایآزمون در شرکت داوطلبان الخصوصعلی و دانشجویان

نظر به طراحیِ سؤاالتِ  .شودمی توصیه سردفتری، و قضاوت وکالت، مثلهایی آزمونو دکتری و حتی  ارشد
نکتۀ مهم در تألیف این جزوه  های اخیرِ حقوقی بر مبنای قوانین خاصِِّ مرتبط با آیین دادرسی مدنی،آزمون

. خالصه اینکه است شده افزوده جزوه متنِ به جدید هاینامهآیین و خاصِ جدید قوانیناین است که 
 هاینشانی شدۀ حقیر بهدیگرِ تألیف جزواتِ دریافتِ جهت ضمناً ی بروز و خوبی را در دست دارید.جزوه

 .فرمایید مراجعه جزوه ذکرشده در اینترنتی

 دکتر امید مالکریمی

 دانشگاه عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری

 1402جزوه:  ی ربوزرسان  ن ی آخر 

 :یتساوب
https://www.mollakarimi.ir/ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.mollakarimi.ir/
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ِ ِساِِجزوات  هایِهرِِهایِآزمونتسِتِوِِقوانینِِتغییراتِِوِآخرینِِجدیدِِهایتوّجهِبهِسرفصِلِوِحّتیِاینِنوشتهِدائمًاِباMollaKarimi.irِِِِیت 
ضمنًاِماِِِِ.کنیدشدۀِجزوهِروِدرِدستِداریدِبهترهِمجددًاِازِسایت،ِنسخۀِبهِروزِروِدانلودِِشهِوِچنانچهِپی.دی.افِیاِنسخۀِچاِپسال،ِبهِروزِمی

ِکارگاه ِبقیۀ ِاز ِما،ِ»کارگاهکارگاهیِداریمِکهِمتفاوت ِکارگاه  ِاسم  ِمیِِمحتوایِِتولیدِِهاست! ِاستِکه ِ)حقوقی« ِاینستاگرام (vekalatyarِِ@تونید
ِماِ) ِخوبِروِمشاهدهِوِدریافتِکنیدِ.omidmollakarimi@وِتلگرام  ِ(ِروِدنبالِکنیدِتاِکّلیِمحتوایِحقوقی 

ِِِِهاِوِمؤسساِتدانشگاِهِِدِرِِتدریِسِِ:ِاینِجزوهِبراِیتوّجه ِِوِتکثیِرِِنداشتِهِِانتفاعِیِِوِجنبِۀِِشدِهِِتکثیِرِِِوِِتهیِهِِمعلمِ)امیدِمالکریمیِ(آموزشیِتوسط 
ِِسپاسگزارِ ِِاست.ِنگارنده،ِِآورضماِنِِقانوناًِِِصورت،ِِایِنِِغیِرِِباشد،ِدِرمِیِِمجازِِ«منبعِِذکرِِبِاِِتنها»ِِوِِسودجویِیِِقصِدِِبدونِِآنِ،ِِازِِبردارینسخِهِِو

ِخوانندگانی ِخواهدِ ِبوِدِ ِکِهِ ِنظراتِ،ِ ِپیشنهادهاِ ِِوِ ِانتقاداتِ ِخودِ ِرِاِ ِپیرامونِ راِهِ ازِ نوشتارِ ایمیلِِاینِ یاِ فوقِ هایِ
«mollakarimi.omid@gmail.com»ِِفرماینِدِبیاِن.ِِ

ِحقوقِِ ِیکِسوپِمرغِبهِصورتِشیواِوِرساِآنِمدنیِراِآموزشِخواهیمِدادِبهِگونِهآیینِدادرسیِِبهِصورتِچریکی،ِکل ّ ِخوردن  ایِکهِبهِسادگی 
ِاوونِسختِاستِاماِدرِاینِنوشته،ِِراِبفهمید.ِمفاهیمِحقوقِمدنیِاگرِبدونِمثاِل هایِسادهِتوضیحِدادهِبشهِمثلِیکِقورباغۀِزشت،ِتحّمل 

وونِقدیماِکهِدانشجویِکارشناسیِبودیم،ِاستادامونِبهمونِکتابایِمرحومِکاتوزیانِروِمعرفیِِکنیمِکهِاینِقورباغهِراِببوسید.ِماِِاکاریِمی
ِفقهیِوِحقوقیِمواجهِمیسریِاصطالحاتِقلمبِهگرفتیمِباِیِکمونِمیهایِایشونِروِدستکردند.ِوقتیِکتاِبمی ر  شدیمِکهِازشِِسلمبۀِچق 

نمِی نهایتًاِحوصلهچیزیِ وِ ِزمونِسرِمیفهمیدیمِ وِ درِِدهِمِیرفتِ روِ اصطالحاتِ اوونِ کهِ بودِ ازِخودمونِ بایدِگفتِکهِمشکلِ البتهِ شدیم؛ِ
ِداستانیِوِباِمثاِلفهمیدیم،ِچونِمفاهیمِپایهِروِنمِیهایِدورۀِکارشناسیِنمِیساِل هایِروشنِبرامونِقّصهِِدونستیمِوِیکیِبایدِاّولِبهِزبون 
ِِمی ِاصطالحات  هایِاجتماعی«،ِادبیاتِعامیانهِِهایِاخیرِکهِ»شبکِهشد!ِدرِساِلثلِخوردنِهلوِمِی،ِِمثقیلِوِدشوارگفتِوِبعد،ِبرامونِخواندن 

ِعمدۀِاینِشبکِه ِحقوقِبایدِبهِزبونِاینستاگرامیِبرایِاوونهاِتدریسِِهاِوِهشتادِیها،ِدههِهفتادِیروِترویجِدادنِوِمخاطب  هاِهستند،ِمعلم 
ِمعّلمیِیعنیِ»ساده ِخودمِمِیمدنیِروِبهِطورِکاملِمِیگویی«؛ِخالصهِاینکه،ِکنه!ِاصاًلِهنر  ِدم!کنم؛ِقولِمیگمِوِشماِروِمعتادِبهَِروش 

هایِِکنندۀِجزواتِآزمون!ِامیدِمالکریمیِهستمِمدرسِدانشگاه،ِعضوِهیأتِعلمیِوِوکیلِپایهِیکِدادگستریِوِهمینطورِتدویِنتبلیِغ خودم
ضایِِخوامِیهِداستانِجالبِبراتونِتعریفِکنم،ِیادمهِزمانیِکهِمدرکِکارشناسیمِروِگرفتمِخبِاوونِموقعِمثلِاالنِاینجوریِدرِفحقوقی.ِمِی
هایِصوتیِیاِجزواتِدرِدسترسِنبود؛ِیهِدوستیِداشتمِکهِتویِکالسایِیکیِازِمؤسساتِآموزشیِکهِتویِتهرانِبودِشرکتِکردهِِمجازیِفایِل

ِکالسِجزواتیِراِکهِاساتیدِمِی ِشرکتِدرِاوونِکالِسبودِوِسر  هاِدرِاونِزماُنِِگفتنِروِباِیهِخطِخیلیِبدیِنوشتهِبود؛ِخالصهِمنِهمِکهِتوان 
ِاونهاِروِدرِاختیارمِبگذاره،ِبهمِگفتِکهِمنِاوومدمِتویِیهِخونِهن ایِکهِدرِشهرستانِدارمِوِبرایِآزمونِِداشتمِازشِخواهشِکردمِکهِکپی 

ِوکالتِمِی بروِواحد  بود(ِ آموزشیِ بروِفالنِآدرسِتویِتهرانِ)کهِآدرسِهمونِمؤسسۀِ ندارم؛ِگفتِکهِ تهیۀِکپیِ امکانِ وِ خونمِوِدسترسیِ
ِتکثیرِیاِهمونِواحدِانتشاراتِاونِمؤسسهِنشستهِبودِوِتاِِِانتشاراتشِِو ّنیِتویِقسمت  َخر!ِخوشحالِشدمِوِرفتمِاونجا،ِیهِآقایُِمس  جزواتِروِب 

ِِگفتمِجزوۀِفالنِاساتیدِروِمِی خوامِبهمِگفتِدانشجویِمؤسسهِهستی؟ِگفتمِکهِنه!ِگفتِببینِپسرِجون!ِاینجاِیهِمؤسسهِاستِکهِدارهِکار 
ِانجامِِ ِیهِجزوۀِِمیتجاری ِاستاد ِاینجوریِکهِمثاًل ِبهِدانشجوهایِهمینِمؤسسهِکهِِصفحِه200ِِده َدم ِب  ِتکثیرِکنمِو ِبهِمنِکه هایِِکالِسایِمیده

ِخاِص هاِروِبهِمنِبدین؟«؛ِِتونمِخواهشِکنمِکهِهمینِجزوِهروِشرکتِکردن؛ِحرفشِروِقطعِکردمِبهشِگفتم:ِ»میِِاوونِاستادِدرِاوونِدرس 
ِِ استادهِکهِجزوۀ »اونِ کهِ دادِ ادامهِ بفرمایید!«ِ »ببخشید،ِ نشده!«؛ِگفتم:ِ تمومِ اختیارِِصفحِه200ِِگفت:ِ»وایساِهنوزِحرفمِ درِ راِ تایپیِ ِ ای 

دهِبهِدستِمنِکهِتکثیرِشه!«ِادمهِدادِکه:ِ»همونِاستادِِدانشجوهاِقرارِدادهِاینجوریِنیستِکهِک ِقبولیِروِب  ِکلیدِیاِفرمولِیاِدستورالعمل 
ّ
ل 

ِکالسِجزوهِهمِمیگهِکهِبنویسنِوِجزوۀِدسِتبهِبچِه شدهِِترِاینکهِدرِهمینِجزوۀِتایِپشهِمکملِاینِجزوۀِتایپیِوِگفتِجالبنویسِمیهاِسر 
هاِمیگهِکهِاصالحشِکنن!«ِادامهِداد:ِ»بعلهِاینجوریاس!«؛ِخیلیِناراحتِشدمِازِاینکهِچراِبایدِِبچِهِِهمِایراداتیِوجودِدارهِکهِسرکالسِبه

نگِِاوونهاییِکهِبهِاینِکالساِدسترسیِدارنِیاِتوانِمالیِدارنِقبولِبشن،ِازِطرفِدیگهِهمِازِاونِدوستمِناراحتمِشدمِکهِچراِمنوِپیچوند!ِِز
ِکاریِکهِباهامِانجامِدادهِبودِشد،ِخواستِجبرانِکنه،ِبهمِگفتِپاشوِبیاِاینجاِوِازِجزواتُِنِتزدمِبهشِگفتمِماجراِازِاینِقراره؛ِمت برداریِِوّجه 
خواستِیهِرقیبِاضافهِبشه!ِمنمِکهِ»ُمصرِبودن«ِِدم!ِشایدِحقِداشتِچونِهزینهِکردهِبودِوِنمِیهاِروِمِیکن،ِالبتهِبازمِنگفتِکهِبهتِکپی

کوبیدمِرفتمِاونجا؛ِپنجِساعتِتویِراهِبودمِوِخالصهِبهمِمحبتِکردِوِسهِشبانهِروزِازمِپذیراییِکردِوِیکِدونهِِِوِ»پیگیرِبودن«َِاَصنِتوِذاتمِه
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ِبرگشتِبودمِدرِحالیِِازِاینِمیزهاییِکهُِماّلهاِدارنِبهمِدادِکهِبنشینمِوِیادداشِت برداریِکنم؛ِبعدِازِاینکهِکاَرمِتمومِشدِوِباِاتوبوسِدرِمسیر 
ِراستمِکهِکبودِشدهِبودِ)اینقدرِکهِنوشتهِبودم!(ِنگاهِمِیکهِداشتمِبهِان کردمِتویِاینِفکرِبودمِکهِاگهِیکیِاینِرفیقیِکهِِگشتِبزرگۀِدست 

موندِوِالبتهِنتیجه،ِاینِِهاِروِهمِبهِجهتِعدمِتواناییِمالیِنداشتِمسّلماِازِپیشرفتِبازِمِیمنِداشتمِروِنداشتِوِامکانِحضورِدرِاینِکالِس
شه،ِالبتهِبگذریمِکهِمعدودِاساتیدیِهمِهستندِِهایُِمستعدِمِیکردنِتویِنقاطِدورافتادهِوِمحرومِباعثِبازِموندنِآدِمرِوِزندگِیشدِکهِفقمی

هایِمستعدِمسؤولند؛ِتوِهمینِفکرِبودمِکهِیهوِیهِجملهِازِِدوننِوِاونهاِهمِدرِخصوصِعدمِپیشرفتِاینِآدِمکهِهمهِچیزِروِدرِمادیاتِمی
عًاِِهایکیِازِمعلِم خیرِِمِیادمِاومد،ِگفتهِبودِکه:ِ»اگرِباِخداِوعدهِکنیِکهِیهِبخشیِازِکار تِروِدرِآیندهِبهِاونهاییِکهِنیازِبهِخدمتِتوِدارنَِتَبرُّ

ِحاصلهِازِوکالتِیاِقضاوگم(ِقولِدادمِکهِاگهِقبولِبشمِِباباِ)»خدا«ِروِمیگیری«،ِخالصهِبهِاونِبزرِگکنیِجوابِخوبیِمی ِپول  ِِِتیکِبهَِده 
ِقبولیمِروِبعدِازِمادرم،ِبهِِِِمدهمِازِزمانیِکوِهمینطورِِ ِشیرین  ِبعدش،ِخبر  ِرایگانِاختصاصِبدم؛ِاینجوریِشدِکهِسال  ِجزوات  روِبهِتدوین 

ِسالِازِاونِروزِمِیَِِدهکنمِاالنِِمِروِشروعِمیخودشِ)یعنیِخدا(ِدادمِوِگفتمِبهشِکه:ِ»ازِفردا،ِاجرایَِوعدِه ِجزوات  ِنیازِِِِگذرهِوِمنِتمام  مورد 
ِماَلمِوِوقتمِروِبهِاینِمهمِاختصاصِدادمِوِالبتهِِبرایِقبولیِدرِآزموِن هایِحقوقیِروِکاملِکردم؛ِالبتهِبگمِکهِمنَِنهِیکِبهَِده؛ِبلکهُِنهِبهَِده 
ِراهمِگذاشتِکهِبهمِکمکِکردنِوِوجودشونِمایۀِرحمتِبود؛ِخالصهِاینکهِبههاِآدِمخداِدرِتمامِاینِساِل گفتهِقرآنِ»رحمتِخداِِِهاییِروِسر 

خونیدُِخرسندمِازِاینکهِجزواتمِِهایِاوِراِدرِکلیۀِامورمِدیدم؛ِامروزِکهِاینِمتنِراِبرایِاولینِبارِمِیبهِنیکوکارانِنزدیکِاست!«ِوِمنِدسِت
کنن؛ِمنِتردیدِندارمِکهِمطالعۀِهاِصحبتِمِیبودنِاوننقِصبودنِوِبیشودِوِخداِراِشاکرمِکهِداوطلبانِازِکاملمرتبهِدانلودِمیِهزارانروزانهِ

شه(ِوِیهِخواهشِازِِهاِ)البتهِدرِکنارِخواندنِِقانون(ِکافیِاست.ِاینِجزواتِکاماًلِرایگانِاستِ)وِدائمًاِبروزِمیجزواتمِبرایِموفقیتِدرِآزمون
یِبردینِاونشماِدارمِکهِفقطِیکیِازِجزواتِروِدانلودِکنیدِوِاگهِبهِمعجزۀِاون ِاینِِستانهاِروِبهِدوهاِپ  تونِمعرفیِکنین،ِمنِبرایِگسترش 

اینِکارِ  بدونیدِ البتهِ پیداِکنند.ِ اینِمنابعِکنکوریِدستِ بهِ َمحالهِکهِ بدونِوجودِشماِ دارم؛ِ نیازِ بهِکمکِشماِ ِخیرِ بهتونِِِِخیرِ ِِکار  شماِهمِ
ِگرده!برمی

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانی که اتهب
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 جریان دادخواست

ِق.آ.د.ِم66ِتا64ِِابالغ:ِموادِِ ✓
 ق.آ.د.م104ِتا93ِِجریانِدادرسی:ِموادِِ ✓
 ق.آ.د.مِ.51ِمادۀ3ِِِق.آ.د.مِ+ِبند63ِِتا61ِِِموادِِبهایِخواسته:ِ ✓

 
 

 بخش اول: »اقامۀ دعوا، دادرسی و أعمال محاکم«

ی دو
ی مدن

ن دادرس
آیی

اقامه دعوا

دادخواست

مفهوم دادخواست

شرایط دادخواست

ضمانت اجرای فقدان شرایط جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

ابالغ 

مواعد

دادرسی

مفهوم جلسه دادرسی

معیار اولین جلسه دادرسی

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی

ختم دادرسی

توقیف دادرسی

أعمال محاکم

(تصمیمات محاکم)

حکم

قرار

أعمال حسبی

گزارش اصالحی

تصمیم ساده قضایی

تصمیم اداری

طُرق اعتراض به رأی

عادی
واخواهی

تجدیدنظرخواهی

فوق العاده

فرجام خواهی

اعتراض ثالث

اعاده دادرسی
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ِِ:فصل اول: »اقامۀ دعوا«
مِِاالصول،ِمستلزمِ»اقامۀِدعوا«ِوِدرواقعِ»تقدیمِدادخواست«ِاست.ِباِتقدیآید.ِرسیدگیِدادگاه،ِعلیاقامهِدعوا،ِدرواقع،ِباِ»تقدیمِدادخواست«ِبهِعملِمی

شدهِرسیدگیِنمودهِوِحکمِشایستهِِهاِموظفندِبهِدعاویِاقامهشود.ِقضاتِدادگاهدادخواست،ِخواندهِنیزِازِدعواییِکهِعلیهِاوِطرحِشدهِاستِباِخبرِمی
ِصادرِنمایندِ.

 دادخواست و شرایط آن: 
ِقانونیِتعریفیِازِدادخواستِارائهِنشدهِاست،ِبهِهمینِعّلتِبهِِیکِازِِشروعِرسیدگیِدرِدادگاهِمستلزمِتقدیمِدادخواستِبهِدادگاهِاست،ِاماِدرِهیچ مواد ّ

 مفهومِاینِواژهِوِانواعِدادخواستِخواهیمِپرداختِ.
 مفهوم دادخواست و انواع آن:

 تظلِمِ-عدالتِطلبیدنِِِ-دادخواهیِکردنِِ-دادِخواستنِِِمفهوم لغوی دادخواست:
موجبِدادخواست،ِبایدِشرایطِوِبرایِرسیدگیِبهِامورِحقوقیِراِگویند.ِبرایِطرحِدعواِبهِِشیوۀِرسمیِطرحِدعواِدرِمحاکمِدادگستری،ِِدادخواست:

 تشریفاتِخاصیِرعایتِشودِ.
نامیم؛ِمانندِدرخواستِکارشناسی،ِدرخواستِتحقیقِمحلی،ِدرخواستِتجدیدِِتقاضاهایِفرعیِناظرِبهِفرآیندِرسیدگیِدعواِراِدرخواستِمیدرخواست:  

ایِارائۀِاصولِمستندات،ِدرخواستِمهلتِبرایِجرحِداور،ِدرخواستِصدورِدستورِموقت،ِدرخواستِصدورِقرارِتأمینِخواستهِِجلسه،ِدرخواستِمهلتِبِر
ِیاِدرخواستِاخذِسندِازِاداراتِدولتیِ.

ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکه:
ق.آ.د.م(ِدرخواست135ِِِِت؛ِمانندِدرخواستِجلبِثالثِ)مادۀِِهاِنیزِازِعبارتِدرخواستِاستفادهِکردهِاِسگذارِگاهِدرِخصوصِبرخیِازِدادخواستقانون .1

ردِدرخواستِدرِمعنایِِق.آ.د.م(.ِدرِاینِموا426ِِدادرسیِ)مادۀِِِِق.آ.د.م(ِیاِدرخواستِاعادۀ380ِِق.آ.د.م(ِدرخواستِفرجامِ)مادۀ175ِِِِتجدیدنظرِ)مادۀِِ
ِدادخواستِبودهِاست.گذارِازِاینِعبارت،ِشدهِاستِوِمنظورِقانونِاعمِاستفاده

می .2 نهایتًاِ درخواست،ِ باشد.نتیجۀِ سند(ِ استعالمِ )مانندِ قضائیِ سادۀِ تصمیمِ یکِ یاِ کارشناسی(ِ قرارِ )مانندِ قرارِ یکِ صدورِ ِِِتواندِ
 انواعِدادخواستِبهِشرحِذیلِاستِ:

1. ِ ِِ:شکایتوِِنخستیندادخواست 
م دادهِ دادگاهِ بهِ نخستینِ مرحلۀِ درِ کهِ دادخواستیِ نخستین:ِ ِ دادخواستیدادخواست  یعنیِ رأیِ ازِ شکایتِ دادخواستِ ِ مقابل  درِ واخواهی،ِِشود؛ِ هایِ

 رودِ.تجدیدنظر،ِفرجام،ِاعادۀِدادرسی،ِاعتراضِشخصِثالثِبهِکارِمی
ِشودِ.خواهیِبهِدادگاهِدادهِمیدادخواستِاصلیِفرجامی:ِدادخواستیِکهِدرِمرحلهِفرجام
ِشودِ.بهِدادگاهِدادهِمیِدادخواستِتجدیدنظر:ِدادخواستیِکهِدرِمرحلۀِتجدیدنظر

ِاصلی .2 ِِِِدادخواست  ِطاریدرِمقابل  شود؛ِقرارِدارد.ِدادخواستِاصلیِدادخواستیِاستِکهِبهِموجبِآنِدعوایِنخستینِیاِشکایتِازِرأیِاقامهِمیِِدادخواست 
ِواخواهی،ِتجدیدنظرِوِ...ِنیزِاصلیِشمردهِمیبنابراینِنه ِنخستینِبلکهِدادخواست  ِِتنهاِدادخواست  شدهِِهرِدادخواستیِکهِدرِجریانِدعوایِاقامهشود.

شودِوِانواعِمختلفِآنِبرِاساسِشخصیِکهِآنهاِراِتقدیمِِتقدیمِگردد،ِدرِصورتِوحدتِمنشأِیاِارتباطِکاملِباِدعوایِاصلی،ِدادخواستِطاریِشمردهِمی
ِباشندِ.نمایدِازِهمِمتمایزِمیمی

 آثار دادخواست نسبت به دادگاه:
دادخواستِباعثِاشتغالِدادگاهِوِسببِتکلیفِبهِرسیدگیِوِصدورِرأیِیاِفصلِخصومتِمیشه.ِِ  کنه.ِارائِۀدادگاهِراِمکلفِبهِرسیدگیِمیاگرِکاملِباشه،ِِ .1

جمالِیاِتعارضِقوانینِمدّون،ِازِرسیدگیِبهِدعواِوِصدورِحکمِخودداریِکنهِ.دادگاه،ِحتیِنمی ِتونهِبهِعّلتِسکوت،ِنقص،ِا 
ِازِِ .2 ِامورِحقوقیِقبل ِنیست.ِدادخواست،ِمحدودۀِعملِدادگاهِراِمشخصِمینفع،ِرسیدگیِامکاندرخواستِشخصِذیدر ِنبایدِبهِموضوعیِِپذیر کنهِوِدادگاه

 فراترِازِدادخواستِرسیدگیِکنهِ.
وده؛ِاماِدرِزمانِِپذیرشِنبزمانِتقدیمِدادخواست،ِزمانِتشخیصِقابلیتِپذیرشِدعواِحسابِمیشه؛ِیعنیِاگرِدعواییِدرِزمانِتقدیمِدادخواست،ِقابل .3

 پذیرشِشده،ِبازهمِردِمیشهِ.رسیدگی،ِقابل
ِذاتیِوِمحّلیِبهِحسابِم .4 ِصالحیت  ِتشخیص  ِمادۀِآد.ِخیلییزمانِتقدیمِدادخواست،ِزمان  ِدّوم  هاِنظرشونِاینهِکهِاوونِواژۀِ»صالحیت«ِکهِدرِقسمت 

ِمحّلِییِاست.ِِق.آ.د.مِاوومدهِچونِمطلقِبهِکارِرفته،ِاعمِازِصالحیتِذاتیِوِمحل28ِِِّ ِصالحیت  ِصالحیتِ]محّلی[ِِِِدرِمورد  تردیدیِوجودِنداردِکهِ»َمناط 
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ِحوِز ِخواندهِوِیاِتغییرِمحدودۀِجغرافیایی  ۀِقضایی،ِدرِجریانِتاریخِتقدیمِدادخواستِاستِمگرِدرِموردیِکهِخالفِآنِمقررِشدهِباشد«ِچراکهِتغییرِاقامتگاه 
ِمحّلی ِدادگاه  ِذاتِیگنِِکهِخواندهِدرِزمانِاقامۀِدعواِدرِآنِمقیمِبودهِنخواهدِداشت.ِاماِدستۀِدیگریِمیِِدادرسی،ِتأثیریِدرِصالحیت  ِصالحیت  ،ِِدرِمورد 

ِتقدیمِدادخواستِهستِاماِاگرِِ ِصالحیت،ِتاریخ  ِحاکمِدرِتاریخِتقدیمِدادخواستمناط  ِذاتیه(ِدرِحینِرسیدگیِعوضِشدِبایدِِِاینِقانون  ِصالحیت  کهِمناط 
ِتغییرِکنه ِنمیِِمرجع، ِاگرِتویِآزمونپسِدیگه ِتقدیمِدادخواستِاست«!ِخالصهِاینکه ِصالحیتِ]ذاتی[ِتاریخ ِبگیم:ِ»َمناط  ِِتونیم ِپرسیدند:ِ»َمناط  ِازِشما ها

 کدامِمدلِازِصالحیت،ِتاریخِتقدیمِدادخواستِاست؟«ِپاسخِبدهید:ِهمِذاتیِوِهمِمحّلیِ.
 آثار دادخواست نسبت به خوانده: 

ِکنه؛ِوِعدمِحضورِیاِعدمِدفاعِخوانده،ِدرِصورتِکاملِبودنِادلۀِخواهان،ِبهِپیروزیِخواهانِوِمحکومیتِخواندهِمنجرِمیشهِ.سخِمیخواندهِراِمکلفِبهِپا .1
ارِقبلِِق.آ.د.مِتاریخِآغازِمحاسبۀِخسارتِتأخیرِتأدیهِوجهِرایج،ِازِتاریخِمطالبۀِوجهِتوسطِطلبکارِحسابِمیشه،ِاگرِطلبک522ِِباِتوجهِبهِاینکهِبناِبرِمادۀِ .2

ِبه ِتاریخِطرحِدعواِ)تقدیمِدادخواست( ِباشه، ِنکرده ِاظهارنامه،ِطلبِپولیِخودِراِمطالبه ِازِطریقیِمانند ِبودهِوِمبدأِمحاسبۀِِازِطرحِدعوا، ِتاریخِمطالبه منزلۀ
 خسارتِتأخیرِتأدیهِمحاسبهِمیشهِ.

تقدیمِدادخواست،ِرابطۀِحقوقیِدادرسیِبینِاصح  ایجادِرابطۀِحقوقیِدادرسی؛ .3 ِِباِ ِاسترداد 
ّ
تاِمقاطعیِحق  باعثِمیشهِخواهانِ وِ ایجادِمیشهِ ابِدعواِ

 دادخواستِراِداشتهِباشهِ.
 دهندۀ دادخواست بدوی: شخص ارائه

ِکنه.ِبایدِیکیِازِاشخاصِذیلِباشهِ:شخصیِکهِدعواییِطرحِمیِ
ِشهِ.حمیلِمییعنیِشخصیِکهِدرِنتیجۀِدعواِمستقیمًاِآثاریِبرایِاوِِتِنفع(ِباشه:شخصِاصیلِ)یاِهمانِذی .1
ِاصیلِباشه:شخصِقائم .2 ِمقامیِشخصِدیگری،ِدارایِحقوقِوِتکالیفیِمییعنیِشخصیِکهِبهِقائمِمقام   الیهِ.شه؛ِمانندُِوّراثِیاِمنتقل 
ِایِحقوقیِفینمایندگی،ِرابطهِنمایندۀِاصیلِباشه: .3 عنهِ)اصیل(ِهستِکهِبرِمبنایِآن،ِنمایندهِبهِنامِاصیلِوِبرایِاو،ِاقدامِِمابینِنایبِ)نماینده(ِوِمنوب 

 کنهِ.بهِطرحِدعواِوِدفاعِازِحقوقِاصیلِمی
 شرایط دادخواست بدوی: 

ِایِدادِ:توانِدرِسهِدستهِجشرایطِدادخواستِرا،ِباِتوّجهِبهِضمانتِاجرایِآنها،ِمی
 شرایطیِکهِضمانتِاجرایِعدمِرعایتِآنها،ِدرِقانونِذکرِنشدهِ. شرایطِاساسیِدادخواست: ✓
 شرایطیِکهِضمانتِاجرایِعدمِرعایتِآنها،ِصدورِفوریِقرارِردِدادخواستِهستِ.  شرایطِغیرقابلِجبرانِدادخواست: ✓
وِسپسِاگهِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِقانونی،ِانجامِِِِ»اخطارِرفعِنقص«شرایطیِکهِضمانتِاجرایِعدمِرعایتِآنها،ِدرِابتداِِِِشرایطِقابلِجبرانِدادخواست: ✓

 صادرِمیشهِ.ِِ»قرارِردِدادخواست«نشهِ
 

 )شرایطیِکهِضمانتِاجرایِآنها،ِدرِقانونِذکرِنشده(ِ:شرایط اساسی دادخواست 
ِپیش ❖ ِضمانتِاجراِدرِموردِشِربینیعّلت  آد،ِِگذار،ِاینِشرایطِ»بنیادین«ِبهِحسابِمیایطِاینِدسته،ِاهمیتِنداشتنِآنهاِنیست،ِبلکهِازِنظرِقانوننشدن 

تونیمِاونِبرگهِروِ»دادخواست«ِحسابِکنیمِوِحتیِشایستۀِثبتِدرِدفترِثبتِدادخواستِِیعنیِکهِاگهِ»برگی«ِچنینِشرایطیِراِنداشتهِباشه،اصاًلِنمی
ِوِ»توقیف«ِنیزِکهِنسبتِبهِ»دادخواست«ِمصداقِداره،ِدرِموردِاونِمنتفیهِ.ِنبودهِوِبنابراینِ»ردِفوری«

ق.آ.د.مِازِعبارتِدادخواستِشفاهیِسخنِگفته؛ِاماِدرِسایرِنصوصِقانونی،ِدرِاین503ِِِِگذارِدرِمادۀِِگرچهِقانونِِنگارشِدادخواستِبهِشکلِکتبیِ: •
 ایِبیانِنکرده؛ِولی،ِدرِحالِحاضرِدادخواستِبایدِکتبیِباشهِ.خصوص،ِهیچِمقرره

هایِخاصیِتنظیمِبشهِکهِدادگستریِچاپِوِارائهِِبرگهِِالبته،ِمنظورِاینِنیستِکهِدادخواستِحتمًاِبرِروی  نگارشِدادخواستِدرِشکلِچاپیِمخصوص: •
هایِچاپیِراِداشتهِباشهِهاِرعایتِبشه؛ِحاال،ِاگرِشخصیِفرمتِهمانِدادخواستکنه؛ِبلکهِمنظورِانِهستِکهِدرِدادخواستِشکلِخاصِاونِبرگهمی

چاپیِدادخواستِراِازِحیثِنکاتِدرجِنامِخواهانِوِنامِخواندگانِِهایِِشرطِاونِکهِفرمتِبرگهوِدرِرایانۀِشخصیِخودِتکمیلِکنهِوِسپسِپرینتِبگیره،ِبه
 وِ...ِرعایتِشدهِباشه،ِکافیهِ.

 منظورِتنظیمِبهِزبانِمتداولِوِرسمیِفارسیِهستِ.  نگارشِدادخواستِبهِزبانِفارسیِ: •
ِباِگویش ✓ ِلهجهنگارشِدادخواست ِاینِِهاِو ِأثرِقانونیه؛ِهرچند ِبهِحسابِِهاِوِلهجهگویشهایِمحلیِمانندِکردیِوِلریِوِ...ِفاقد هاِزیرمجموعۀِزبانِفارسی

 بیاندِ.
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ست.ِچونِاینِِاگرِدرِدادخواست،ِدرِتوضیحِبرخیِعباراتِفارسی،ِکلماتِغیرفارسیِمانندِکلماتِفرانسویِدرِپرانتزِدرجِبشه،ِایرادیِبهِدادخواستِواردِنی ✓
ِشرطِنگارشِدادخواستِبهِزبانِفارسیِنیستِ.  امریُِمخل ّ

دهندهِبایدِدادخواستِراِامضاءِکنهِوِدرِصورتیِکهِنتونهِامضاءِکنه،ِأثرانگشتِاوِبایدِِدادخواستِرانگشتِدادخواستِدهندهِدرِدادخواست:درجِامضاِیاِاث •
 زیرِدادخواستِباشهِ.

ِ)شرایطیِکهِضمانتِاجرایِاونهاِصدورِقرارِردِدادخواستِهست(:جبراِن دادخواست شرایِط غیِرقابِل 
ِخانوادگیِوِاقامتگاهِخواهانِیاِنمایندۀِاِونامِوِنامِ

دارانِیاِِعنوانِخواهانِدعوا،ِکافیهِوِنیازِبهِدرجِنامِمدیران،ِسهامدرِصورتیِکهِخواهانِیکِشخصِحقوقیِباشه،ِدرجِنامِهمونِشخصِحقوقی،ِبه ✓
بایدِدرِقسمتِمربوطِبهِنمایندۀِخواهان،ِدرِدادخواستِِکنند،ِِاعضایِآنِشخصِحقوقیِنیست؛ِاماِنامِمدیرِیاِمدیرانیِکهِاقدامِبهِتقدیمِدادخواستِمی

ِدرجِبشهِ.
 عنوانِنمایندۀِاوِدرجِبشهِ.عنوانِخواهانِدعواِوِنامِولیِیاِقیمِمحجورِبهاگرِخواهانِشخصِمحجوریِباشه،ِبایدِنامِخودِشخصِمحجورِبه ✓
شخصیتِحقوقیِنیستند،ِدرِاینِصورت،ِبایدِنامِوِاقامتگاهِِِِنشدندِوِواجداگرِخواهان،ِگروهیِازِاشخاصِباشندِکهِدرِقالبِیکِشخصِحقوقیِثبت ✓

 عنوانِخواهانِدرجِبشهِوِذکرِنامِگروهیِکهِدارایِشخصیتِحقوقیِنیست،ِصحیحِنیستِ.شون،ِبهتمام
او(،ِدرِدادخواستِدرجِِِِالخطِکشورِمتبوعالخطِرسمیِ)رسماگرِخواهان،ِخارجیِباشهِ)چهِمقیمِایرانِباشهِوِچهِنباشه(،ِبایدِنامِخواهانِباِهمونِرسم ✓

 الخطِفارسیِنیزِدرجِبشهِ.بشهِوِسپسِنامِخواهانِباِرسم
الخطِرسمیِکشورِخارجی(،ِدرِدادخواستِِالخطِاصلیِ)رسماگرِخواهان،ِمقیمِخارجِازِکشورِباشه،ِبایدِآدرسِخواهانِبهِزبانِخارجیِوِباِهمونِرسم ✓

این،ِاکتفاِبهِترجمۀِفارسی،ِکافیِنیست.ِچونِممکنهِموجبِعدمِامکانِشناساییِآدرسِدرِِدرجِبشهِوِسپسِترجمۀِفارسیِآدرسِنیزِنوشتهِبشه؛ِبنابِر
 کشورِمذکورِبشهِ.

صورتِمرددِبینِدوِیاِچندِآدرسِدرجِکردهِباشه،ِبازهمِموضوع،ِمشمولِاینِبندِهستِوِقرارِردِدادخواستِصادرِِدرِصورتیِکهِخواهان،ِآدرسِخودُشِبه ✓
 میشهِ.

 تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد: میخواهان 
ِدرِاینِصورت،ِخواهانِاگرِرشیدِیاِمجنونِوِیاِصغیرِباشه،ِنامِوِمشخصاتِمحجورِبایدِدرِقسمتِمربوطۀِدادخواستِقیدِبشه.ِشخص حقیقی: .1
اتِوِاقامتگاهِشخصِحقوقیِبهِِاگرِخواهانِشخصِحقوقیِباشهِمانند:ِشرکت،ِمؤسسۀِغیرانتفاعی،ِادارهِوِ...ِنامِوِمشخصِِشخص حقوقی: .2

ِثبت ِمربوطهِدرِدادخواستِقیدِبشهِ.شدهِدرِادارۀِثبتِشرکتهمانِترتیب  ِهاِبایدِدرِقسمت 
هاِگروهیِازِاشخاصِباشندِکهِبرِاساسِمقرراتِدارایِخصوصیاتِشخصِحقوقیِِخواهانِدعواِممکنهِیکِشخصِیاِبیشترِباشه.ِچنانچهِخواهانِ ✓

ِِحسوبِمیهستند،ِخواهانِشخصِحقوقیِِم ِتمامی  شودِوِنامِوِمشخصاتِشخصِحقوقیِدرِدادخواستِنوشتهِمیشه،ِوِإال،ِبایدِنامِوِمشخصات 
ِآنهاِدرِدادخواستِنوشتهِبشهِ.

ِآنهاِتضییعِشدهِدوِنکتهِقابلِذکرِهستِ: ❖ ِدرِموردِاشخاصیِکهِحق ّ
 شدهِفقطِنسبتِبهِسهمِآنهاِرسیدگیِمیشهِ.باشهِوِفقطِنامِبعضیِازِاوناِدرِدادخواستِنوشتهِتجزیهقابلدرِصورتیِکهِدعواِِ .1
 باشهِوِفقطِنامِبعضیِازِاونهاِدرِدادخواستِنوشتهِشدهِدادخواستِردِمیشهِ.ِتجزیهغیرقابلاماِدرِصورتیِکهِدعواِِ .2

 ق.آ.د.م(:  60تا   57و  51شرایط قابل جبران دادخواست )مواد 
 )شرایطیِکهِضمانتِاجرایِآنهاِاخطارِرفعِنقصِوِسپسِصدورِقرارِردِدادخواستِهست(ِ:

ِهایِآنِ.عدمِالصاقِتمبرِبهِدادخواستِوِپیوست .1
 نامهِوِ...ِهستِ.منظور،ِمواردیِچونِهزینۀِدادرسی،ِتمبرِبرابرِاصل،ِتمبرِمالیاتیِوکالت

ِاختِهزینۀِدادرسیِمعافندِ.شده،ِازِپرداشخاصیِکهِاعسارِآنهاِازِهزینۀِدادرسیِاثبات ✓
 اشخاصِورشکستهِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافندِ. ✓
 صندوقِتأمینِخساراتِبدنیِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافِهستِ. ✓
 موقوفاتِعامهِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافندِ. ✓
 هایِدولتیِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافِنیستندِ.درِحالِحاضر،ِدولتِوِدستگاه ✓
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درصدِارزشِخواستهِوِنسبتِبهِمازاد5/2ِِِِمیلیونِریالِباشه،200ِِِِدادرسیِدعاویِمالیِدرِمرحلۀِبدوی،ِاگرِخواستهِیاِبهایِخواستهِتاِمبلغِِهزینۀِِ ✓
 درصدِارزشِخواستهِهست.3ِِ/5برِآن،ِ

 هزارِریالِهستِ.800ِمیلیونِو1ِِهزارِریالِتا400ِِهزینۀِدادرسیِدعاویِغیرمالیِدرِمرحلۀِبدوی،ِازِِ ✓
 بگیرِسازمانِبهزیستیِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافندِ.تحتِپوششِکمیتۀِامدادِوِمددجویانِمستمریِافراد ✓
هایِوابستهِبهِاینِنهادهاِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافِِبنیادِمستضعفان،ِبنیادِشهیدِوِکمیتۀِامدادِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافند.ِالبتهِشرکت ✓

 نیستندِ.
 حلِاقامتِخوانده:نام،ِنامِخانوادگیِوِم .2

مادۀ1ِِِِگذارِدانست؛ِچراِکهِدرِبندِق.آ.د.مِازِلزومِقیدِشغلِخواندهِسخنِگفته؛ِاماِاینِعبارتِراِبایدِمبتنیِبرِسهوِقانون51ِِمادۀ2ِِِِدرحالیِکهِدرِبندِ ✓
امکانِالزمِباشه،ِقیدِشغلِخواندهِق.آ.د.مِقیدِشغلِخواهانِرا،ِدرِصورتِامکان،ِالزمِدانسته؛ِبنابراین،ِوقتیِقیدِشغلِخواهان،ِدرِصورت51ِِِِ
 دونندِ.تونهِالزامیِباشه.ِدرِرویۀِقضاییِنیزِمحاکم،ِالزامیِبرایِدرجِشغلِخواندهِدرِدادخواستِنمینمی

 المکانِمعرفیِکنهِ.تونهِخواندهِروِمجهولدرِصورتیِکهِخواهان،ِآدرسِخواندهِراِنداشتهِباشه،ِمی ✓
گهیِدرِروزنامۀِکثیراالنتشارِصورتِمیادرِصورتیِکهِخواهان،ِخواندهِراِمجهول ✓ ِنشرِآ ِازِطریق ِبهِخوانده، ِاوراقِقضائی ِابالغ  گیرهِ.لمکانِمعرفیِکنه،
 هایِکثیراالنتشارِبرایِاینِامرِکافیهِ.هریکِازِروزنامه ✓
ِاعسهرگاهِخواهان،ِخواندهِراِمجهول ✓ ِاگه ِالبته ِبرِعهدۀِخواهانِهست. گهی ِآ ِنشر ِباشه،ِهزینۀ ِپرداختِهزینۀِدادرسیِِالمکانِمعرفیِکرده ِاز ارِخواهان

گهی،ِبرِعهدۀِدولتِهستِ.ثابت  شدهِباشه،ِپرداختِهزینۀِنشرِآ
گهی،ِیکِماهِازِتاریخِابالغِاخطاریهِهست.ِالبتهِاگهِخواهان،ِدادخواستِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِتِق ✓ دیمِکردهِمهلتِخواهانِبرایِتأدیهِهزینۀِنشرِآ

 دادنامۀِردِاعسارِبهِنامبردهِهستِ.باشه،ِمدتِیکِماه،ِازِتاریخِابالغِِ
گهیِراِپرداختِنکنه،ِقرارِردِدادخواستِتوسطِمدیرِدفترِصادرِمیشه.ِاینِقرارِظرفِ ✓ روزِپسِاز10ِِِاگرِخواهان،ِدرِمهلتِیکِماهِمزبورِهزینۀِنشرِآ

 اعتراضِهستِ.ابالغ،ِدرِنزدِقاضیِهمانِشعبۀِبدویِقابل
باره،ِتحقیقِالمکانِمعرفیِکنه،ِبایدِآخرینِاقامتگاهِاونِروِِبهِدادگاهِاعالمِکنه.ِدادگاهِدرِاینِِاندهِراِمجهولالبتهِدرِدادگاهِخانواده،ِاگهِخواهان،ِخِو ✓

گهیِبهِعملِمیکنهِاگرِاظهارِخواهانِمبنیِبرِمجهولمی آد.ِدرِغیرِاینِصورت،ِاگرِدادگاهِالمکانِبودنِخوانده،ِصحیحِباشه،ِابالغِازِطریقِنشرِآ
 هِراِپیداِکنه،ِاوراقِراِبهِهمونِآدرسیِکهِپیداِکرده،ِابالغِمیکنه.ِِاقامتگاهِخواند

هاییِمثلِآدرسِبستگانِکنه،ِبایدِمحلِسکونتِیاِمحلِکارِخواندهِباشه.ِدرجِآدرِسمکانیِکهِخواهانِبرایِابالغِاوراقِقضائیِبهِخواندهِتعیینِمی ✓
 خواندهِکافیِنیستِ.

اشندکهِفاقدِشخصیتِحقوقیِجداگانهِاست،ِبایدِنامِوِاقامتگاهِدقیقِهرِیکِازِاینِافرادِبهِطورِِاگهِخوانده،ِگروهیِمتشکلِازِاشخاصِمحصورِب ✓
 دقیقِدرِدادخواستِدرجِبشهِ.

 اگرِخوانده،ِیکِشخصِحقوقیِباشه،ِبایدِنامِوِاقامتگاهِاونِشخصِحقوقیِقیدِبشهِوِنیازیِبهِدرجِنامِمدیرِیاِمدیرانِشخصِحقوقیِنیست. ✓
المکانِاعالمِکردهِباشه،ِابالغِازِطریقِنشرِقیِباشهِوِخواهان،ِآدرسیِازِخواندهِنداشتهِباشهِوِدرنتیجه،ِاونِروِمجهولاگرِخوانده،ِشخصِحقِو ✓

گهیِبهِعملِنمی هاِوِدرِاشخاصِحقوقِعمومی،ِآدرسِموجودِِآد؛ِبلکهِدرِاشخاصِحقوقِخصوصی،ِآخرینِآدرسِمندرجِدرِادارۀِثبتِشرکتآ
 گیره.یاِمأمورِابالغ،ِقابلِیافتنِهست،ِمالکِعملِقرارِمیایشونِکهِتوسطِدفترِدادگاهِ

الخطِکشورِمتبوعِوی(،ِدرِدادخواستِدرجِبشهِالخطِرسمیِ)رسماگرِخوانده،ِخارجیِباشهِ)چهِمقیمِایرانِباشهِوِچهِنباشه(ِبایدِنامِاوِباِهمونِرسم ✓
 الخطِفارسیِنیزِدرجِبشهِ.وِسپسِنامِاوِباِرسم

الخطِمتداولِکشورِخارجی(،ِدرِدادخواستِقیدِِالخطِرسمیِ)رسمازِکشورِباشه،ِبایدِآدرسُشِبهِزبونِخارجیِوِباِهمونِرسماگرِخوانده،ِمقیمِخارجِِ ✓
کشورِِبشهِوِبعدِترجمۀِفارسیِآدرسِنیزِنوشتهِبشه؛ِبنابراین،ِاکتفاِبهِترجمۀِفارسیِکافیِنیست.ِچونِممکنهِموجبِعدمِامکانِشناساییِآدرسِدرِِ

 مذکورِبشهِ.
صورتِمرددِبینِدوِیاِچندِآدرسِدرجِکردهِباشه،ِهمچنانِموضوع،ِمشمولِاینِبندِهستِوِاخطارِرفعِنقصِصادرِِواهان،ِآدرسِخواندهِراِبهاگرِخ ✓

 میشهِ.
 درجِخواستهِوِبهایِخواستِه .3
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ِاگهِخواسته،ِوجهِرایجِباشه،ِتعیینِبهایِخواستهِمعنیِندارهِ. ✓
 غیرمالیِاعتباری(،ِدرجِبهایِخواستهِمنتفیهِ.درِدعاویِغیرمالیِ)اعمِازِغیرمالیِذاتیِوِ ✓
 المثل،ِمهرالمثل،ِخسارتِوِنفقه،ِدرجِبهایِخواستهِالزامیِنیست.تعیینِنیست؛ِمانندِاجرتدرِاونِدستهِازِدعاویِمالیِکهِفعاًلِبهایِخواسته،ِقابل ✓
خواهانِدرقسمتِشرحِدادخواستِبیانِکرده،ِتعارضِداشتهِباشد،ِِدرِصورتیِکهِخواستۀِمندرجِدرِقسمتِمربوطهِدرِدادخواست،ِباِتوضیحاتیِکهِِ ✓

 فعِابهامِکنه.بایدِدفترِدادگاهِاخطارِرفعِنقصِصادرِکنهِوِدرِصورتِتخطیِدفترِوِبهِجریانِافتادنِدادخواست،ِدادگاهِبایدِباِاخذِتوضیحِازِخواهان،ِِر
 تعهداتِوِجهاتِاستحقاقِخواهاِن .4
هاتِموضوعیِاست ✓ هات،ِج  ؛ِیعنیِاعمالِحقوقیِ)عقدِیاِایقاع(ِیاِوقایعِحقوقیِوِروابطِحقوقیِکهِخواهانِبهِاستنادِآنها،ِخودِراِمستحقِوِِمنظورِازِج 

ِدونهِ.مدعیِمی
هاتِحکمی؛ِیعنیِموادِوِمستنداتِقانونی،ِعلی ✓  االصولِدرِدادخواستِالزامیِنیستِ.درجِج 
اتِحکمیِراِدرجِکند،ِاماِبهِشکلِنادرستِدرجِکردهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِایرادیِبهِِرغمِآنکهِالزامیِبهِدرجِجهاتِحکمیِنداره،ِجهاگرِخواهان،ِعلی ✓

 دعوایِاوِواردِنیستِ.
قوقی،ِبیعِِالزمِنیستِکهِخواهان،ِسببِدعواِ)جهاتِموضوعی(ِراِتوصیفِکنه.ِبرایِمثال،ِالزمِنیستِکهِبیانِکنهِقراردادِمستندِدعوا،ِازِحیثِماهیتِِح ✓

 یاِ..ِ.ِِهستِیاِصلحِیاِمشارکتِمدنی
نامیدهِباشد،ِِِاگرِخواهانِسببِدعواِراِتوصیفِکنهِوِعنوانِحقوقیِخاصیِراِبرایِسببِدعواِبرگزینه،ِبرایِمثال،ِقراردادیِراِکهِدرِواقع،ِصلحِاست،ِبیع ✓

 شودِ.دِمیتواندِتوصیفِدیگریِدرِخصوصِسببِدعوا،ِشناساییِکند؛ِبنابراین،ِاگرِتوصیفِخواهانِاشتباهِباشد،ِدعواِاوِِردادگاهِنمی
هایِخواهانِازِدادگاهِراِنیز،ِدرِشمارِالزاماتِدادخواستِدانستهِکهِعدمِِق.آ.د.مِدرخواست51ِمادۀ5ِِگذارِدرِبندِِهایِخواهانِازِدادگاه:ِقانوندرخواست .5

 ذکرِآنها،ِنقصِدادخواستِمحسوبِمیشهِ.
 تصریحِشدهِ.51ِمادۀ3ِِبندِِهاِهمونِ»خواستۀِدعوا«ِنیست؛ِزیراِخواستهِدرِِمنظورِازِاینِدرخواست ✓
 وسایلِاثباتِدعوا،ِاعمِازِادلهِوِاماراِت .6
 شده،ِازِخواهانِپذیرفتهِنیستِمگرِدرِدوِصورتِ:درِجریانِدادرسی،ِدلیلِغیرِازآنچهِدرِدادخواستِدرج ✓

 ـِارائهِاینِدلیل،ِدرِپاسخِبهِدفاعیاتِخواندهِالزمِباشهِیِا
ِیادِ.ـِاینِدلیل،ِبعدِازِتقدیمِدادخواستِبهِدستِب

ِسوگند،ِنیازِبهِدرجِدرِدادخواستِنداره.ِدلیلِ»سوگند«ِتاِقبلِازِختمِدادرسیِقابلِاستنادهِ. ✓
امضایِِاگرِدلیلِخواهان،ِشهادتِشهودِباشه،ِبایدِنام،ِمشخصاتِوِاقامتگاهِایشونِروِدرِدادخواستِدرجِکنهِوِنیازیِبهِضمیمهِکردنِاستشهادیهِوِِ ✓

 استنادِبهِشهادتِشهود،ِبایدِاستشهادیۀِکتبی،ِبهِدادخواستِضمیمهِبشهِکهِاینِدوِدعواِعبارتِاستِازِ:شهودِنیست.ِالبتهِدرِدوِدعوا،ِبرایِ
 ـِدعوایِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِ؛

ِ ِبهِ.دعوایِاعسارِازِتأدیهِمحکوم 
شدهِِبینیسپسِقرارِردِدادخواست،ِپیشق.آ.د.م.ِصدورِاخطارِرفعِنقصِو53ِِِِو51ِِِِبندِقبلیِکهِمطالعهِشد،ِبهِموجبِمواد6ِِِِتوجهِداشتهِباشیدِکهِدرِِ ❖

گذارِهیچِضمانتِاجراییِبرایِفقدانِِق.آ.د.مِذکرشدهِاست،ِقانون60ِتا57ِِِشودِوِدرِموادِِپسِمطالعهِمیکهِازاین10ِِتا7ِِِاست؛ِاماِدرِخصوصِبندهایِ
ردِاینِبندهاِنیزِاقدامِبهِصدورِاخطارِرفعِنقصِوِسپسِقرارِردِِق.آ.د.مِدرِمو52ِِو51ِِِِدرستیِوِباِوحدتِمالکِازِموادِِآنهاِبیانِنکرده؛ِاماِرویۀِقضائیِبه

ِکندِ.دادخواستِمی
ِضمیمهِکردنِتصویرِمستنداتِ. .7
 هیِبشهِ:خواهانِبایدِرونوشتِیاِتصویرِاسنادِموردِاستنادِراِبهِدادخواستِخودِضمیمهِکنه.ِمطابقتِاینِتصاویرِباِاصل،ِبایدِتوسطِاشخاصِذیلِگوا ✓

 دادگاه؛ـِدفترِهمانِ
ِـِدفترِدادگاهِدیگر؛

ِـِادارۀِثبتِ؛
ِـِهرِیکِازِدفاترِاسنادِرسمیِ.

ِایِعرضیِهستِ.رابطۀِاینِمراجعِباِیکدیگر،ِرابطه
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ِیکِازِمراجعِفوقِنباشه،ِتصاویرِاسنادِتوسطِیکیِازِمراجعِذیلِگواهیِمیشهِ:اگرِدرِمحّلیِهیچ
ِـِبخشدارِمحلِیِا

ِـِیکیِازِاداراتِدولتیِ.
ِخانهِیاِکنسولگریِایرانِدرِآنِکشورِتأییدِبشهِ.شدهِباشد،ِبایدِمطابقتِآنِباِاصل،ِتوسطِسفارتدرِخارجِازِکشورِتهیهاگرِتصویرِسندِ ✓
ارِِکنه،ِگواهیِکنه؛ِاماِسایرِنمایندگان،ِمانندِنمایندگانِحقوقیِاداراتِدولتی،ِازِاینِحقِبرخوردتواندِمطابقتِتصاویریِراِکهِبهِدادگاهِارائهِمیوکیلِنیزِمی ✓

 نیستندِ.
 تونهِرونوشتِبرابرِاصلِکنهِ.عنوانِاصیلِحاضرِباشه،ِنمیاگرِیکِوکیلِدادگستری،ِدرِدعوایی،ِبه ✓
 تونهِموجبِصدورِاخطارِرفعِنقصِبشهِ.تصویرِسند،ِبایدِواضحِوِروشنِباشه.ِمبهمِبودنِآنِمی ✓
 ضمیمهِکردنِترجمۀِرسمیِاسنادِغیرفارسِی .8

نب فارسیِ زبانِ بهِ اسنادِ ازِ گواهیاگرِقسمتیِ ترجمۀِ بایدِ برِتصویرِسند،ِ توسطِِاشه،ِعالوهِ بایدِ ترجمه،ِ بشه.ِصحتِ دادخواستِضمیمهِ بهِ نیزِ آنِ شدۀِ
 َگنِ.مترجمینِرسمیِیاِمأمورینِکنسولیِایرانِدرِکشورِمحلِتنظیمِسندِگواهیِبشه.ِبهِاینِترجمه،ِترجمۀِرسمیِمی

تِسمت .9 ثب 
ِضمیمهِکردنِتصویرِبرگۀِم 

تِِنماینده،ِاعمِازِوکیل،ِولی،ِقیم،ِمدیرِشخصِحقوقی،ِنمایندگانِحقوقیِدستگاهاگرِدادخواست،ِتوسطِِ ثب 
هایِدولتیِیاِ...ِتقدیمِبشه،ِبایدِتصویرِسندِم 

 سمتِنیز،ِبهِدادخواستِضمیمهِبشه.
ِتعدادِکافیِنسخِدادخواستِوِضمایمِآن .10

به تعدادِخواندگانِ بهِ بایدِ آنِ وِمنضماتِ تقدیمِِدادخواستِ باقیعالوۀِیکِنسخه،ِ پروندهِ ازِدادخواست،ِدرِ وِنسخهبشه.ِیکِنسخهِ بهِماندهِ هایِدیگرِ
 خواندگانِابالغِمیشهِ.

 جریانات دادخواست هایی که شرایط تنظیم و نگارش دادخواست، در آنها رعایت نشده است: 
 دادخواستی که شرایط اساسی در آن رعایت نشده باشد: ِجریان

ِپذیرشِوِغیرقابلِثبتِهست؛ِباِاینِحال،ِمدیرِدفترِکلِنبایدِاونِروِبپذیرهِوِیاِثبتِکنهِ.غیرقابلاینِچنینِدادخواستی،ِ .1
دهِکهِدادخواستِروِتکمیلِِالیه،ِجهتِاستحضارِخواهانِبهِویِاخطارِمیاشتباهِپذیرفتهِبشهِوِبهِشعبهِارجاعِبشه،ِمدیرِدفترِشعبۀِمرجوع ِاگهِاینِبرگهِبهِِ .2

 کنهِ.
ایِکهِِاستِراِتکمیلِنکرد،ِدادخواستِبدونِهیچِاقدامِبایگانیِمیشه.ِدرِاینِمورد،ِحتیِقرارِردِدادخواستِنیزِصادرِنمیشه؛ِزیراِبرگهاگرِخواهانِدادخِو .3

 شدهِوِدارایِشرایطِاساسیِدادخواستِنیست،ِدادخواستِتلقیِنمیشهِ. بهِدادگاهِداده
مقامِاوستِکهِپسِازِثبتِدادخواست،ِِبلکهِاینِامرِازِوظایفِمدیرِدفترِکلِیاِقائمدهندهِاجباریِنیست؛ِِنگارشِتاریخِدرِدادخواستِتوسطِدادخواست .4

 تاریخِتسلیمِآنِراِدرِبرگۀِدادخواستِدرجِکنهِ.
 ق.آ.د.م( 56جریان دادخواستی که نام و اقامتگاه خواهان یا نمایندۀ او قید نشده باشد: )مادۀ 

االمکانِشغلِخواهانِسخنِگفته؛ِاماِهیچِضمانتِاجراییِبرایِفقدانِآنِبیانِِدرجِنامِپدر،ِسنِوِحتیِِق.آ.د.مِازِلزوم51ِمادۀ1ِِِگذارِدرِبندِگرچهِقانون .1
ِقانونِآمدهِ،ِفقطِناظرِبهِعدمِتعیینِخواهانِیاِاقامتگاهِاوستِ.56ِنکرده.ِردِفوریِدادخواستِکهِدرِمادۀِ

انونِدربارۀِنقصِنامِوِاقامتگاهِنمایندهِخواهانِساکتهِولیِمیشهِباِوحدتِِضمانتِاجرایِفوقِفقطِبرایِعدمِدرجِنامِوِاقامتگاهِخواهانِبیانِشده.ِق .2
ِمالکِهمانِضمانتِاجراِراِاعمالِکردِ.

ِروزِ»قرارِردِدادخواست«ِصادرِکنهِ.2ِمدیرِدفترِمؤظفهِظرفِِ .3
 تونهِصادرِکنه،ِ»قرارِردِدادخواست«ِهست.تنهاِقراریِکهِمدیرِدفترِمی .4
 »ردِدفتر«ِگفتهِمیشهِ.بهِاینِقرار،ِاصطالحًاِقرارِ .5
 قانونِدرِموردِقابلیتِاعتراضِنسبتِبهِاینِقرارِساکته.ِبهِهمینِخاطر: .6

 دونندِ.بعضیاِاینِقرارِروِقطعیِوِغیرقابلِاعتراضِمی •
اهِالصاقِمیشه.ِخواهانِِاندِکهِاینِقرارِبهِدیوارِدادِگق.آ.د.مِبرِاینِعقیده384ِو54ِ،344ِِِدانان،ِباِقیاسِاینِموضوعِباِموادِِایِدیگهِازِحقوقوِعده •

گونهِهزینهِوِتشریفاتیِنداره.ِمرجعِرسیدگیِبهِاعتراضِقاضیِهمانِِروزِاقدامِکنه.ِاینِاعتراضِهیچ10ِِتونهِبرایِاعتراضِبهِقرارِمزبورِظرفِِمی
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وقِوِمصالحِاشخاص،ِاینِِشعبهِهست.ِنظرِرئیسِشعبهِدرِاینِخصوص،ِقطعیه.ِباِتوجهِبهِقیاسِموضوعِوِبرِمبنایِلزومِتفسیرِمنطقیِوِحفظِحق
 نظرِقابلِقبولِبهِنظرِمیرسهِ.

 ق.آ.د.م(  54و  53باشد: )مواد  شرایط قابل جبران جریان دادخواستی که فاقِد 
ِکنهِ.«ِصادرِمیاخطارِرفعِنقصدهنده،ِِ»روزِباِذکرِمواردِنقص،ِخطابِبهِدادخواست2ِمدیرِدفترِظرفِ .1
 الذکرِمهلتِداره.خطاریۀِفوقروزِازِتاریخِابالغِِا10ِخواهانِبرایِرفعِنقص،ِِ .2
 اتخاذِنمیشه.ِصدورِقرارهستِوِدرِقالبِِِتصمیمِسادۀِمدیرِدفتر،ِیکِتوقیفِدادخواستدرِمهلتِرفعِنقص،ِاصطالحًاِدادخواستِتوقیفِمیشه.ِ .3
 «،ِتوسطِمدیرِدفترِصادرِمیشهِ.قرارِردِدادخواستدرِصورتِعدمِرفعِنقص،ِِ» .4
 دهندهِابالغِمیشهِ.دادخواستاینِقرارِبهِ .5
 روزِمهلتِدارهِتاِاعتراضِکنهِ.10ِازِتاریخِابالغ،ِخواهانِِ .6
 مرجعِاعتراضِقرار،ِرئیسِ)قاضی(ِشعبۀِمربوطهِهستِ. .7
 اعتراضِبهِاینِقرار،ِهزینهِوِتشریفاتِنداره. .8
 برایِرسیدگیِبهِاعتراضِاینِقرار،ِنیازِبهِتشکیلِجلسۀِرسیدگیِباِحضورِطرفینِدعواِنیستِ. .9
 ظرِقاضیِشعبه،ِقطعیِهستِ.ن .10
ِپیداِمی .11 ِادامه ِلغوِکنه،ِجریانِدادخواست ِنقایصِدادخواستِِاگرِقاضی،ِقرارِردِدادخواستِرا ِنظرِقاضی،ِعدمِدرج ِبه ِبودنِدادخواست ِبرایِمثال،ِکامل کنه.

 جباتِلغوِاینِقرارِباشهِ.تونهِازِموطورِدقیقِوِتفصیلیِدرِاخطارِرفعِنقص،ِعذرِخواهانِبرایِتکمیلِخارجِازِموعدِوِ...ِمیبه
 ق.آ.د.م(:  63تا  61بهای آن )مواد  تعیین خواسته و

ِخواندهِبهِپرداختِیکِمیلیاردِِر ال،ِاعالمِوجودِرابطۀِِیخواستۀِخواهانِبایدِبهِطورِمشخصِوِدقیقِدرِدادخواستِنوشتهِبشهِ)برایِنمونه:ِمحکومیت 
هِراِمشخصِمیکنهِِرسیدگیِدادگاهِوِنیزِاموریِراِکهِبایدِموردِحکمِقرارِبدهِوِهمچنینِمیزانِمحکوم ِزوجیتِیاِ...(.ِهمچنین،ِتعیینِخواسته،ِمحدودۀِِ ب 

ِخواستهِوِیاِبیشِازِآنِمیشهِ. ِخارجِازِچهارچوب  ِوِمانعِازِورودِدادگاهِدرِموضوعات 
یرِخواندهِدرِادایِحقِناشیِشدهِوِبهِاوِواردِشدهِراِدرِِق.آ.د.م،ِبهِخواهانِاجازهِدادهِکهِخساراتِدادرسیِوِبرخیِحقوقِدیگرِکهِازِتقِص515ِِمادۀِِ

ِدادخواستِنیاَوَردِوِدرِاثنایِدادرسیِمطالبهِکنهِ.
درصورتی کنه،ِ دادخواست(ِمطرحِ )مانندِشرحِ دیگریِ قسمتِ درِ کاًلِ یاِ جزئًاِ راِ خودِ خواستۀِ فوق،ِ توضیحاتِ برِ عالوهِ خواهانِ چنانچهِ ِ*ِِ خواستۀِِکه

ِِِِشدهِدرِقسمتِمخصوِصمطرح جاِتخلیۀِید(،ِدرِاینِموردِبرایِتعیینِِجاِخلعِیدِوِدرِیکمغایرِباشه)درِیکِِشدهِدرِشرحِدادخواستخواستۀِمطرحبا
ِدفتر،ِدادگاهِموظفِهستِازِِخواستهِوِدرِصورتِنیاز،ِپرداختِمابه ِاهمال  التفاوتِهزینۀِدادرسیِازِسویِدفتر،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِمیشه،ِدرِصورت 

گاهِشدهِباشهِ.گونهراِبگیره.ِالزمِبهِذکرهِکهِاینِتغییراتِدرِدادخواستِبایدِبهِخواهانِتوضیحِالزم  ایِباشهِکهِخواندهِنیزِبهِطورِروشنِوِصریحِازِآنِآ
 بهای خواسته: 

ِالقاعدهِبایدِدرِدادخواستِتعیینِشودِ.نیزِعلیِبهایِخواسته،ِخواستِهافزونِبرِ •
ِخواستِتعیینِشودِمگرِآنکه:نیزِبایدِدرِدادِبهایِآن،ِخواستهپس،ِعالوهِبرِ

ِتعیینِبهاِممکنِنبوده؛ِ-1
ِمستأجرهِیاِمرهونهِکهِقانونِِ-2 ِگذارِآنِراِازِدعاویِغیرمالیِشمرده(خواسته،ِمالیِنباشدِ)مانندِتمکینِکهِذاتًاِغیرمالیِاستِوِیاِتخلیۀِیدِازِعین 

ِِِمفهوم بهای خواسته: ِآنِبهِریال،ِوجهِرایجِکشور،ِمیتعیینِبهایِخواستهِدرِواقع،ِبهِمفهومِمشخصِنمودن  ِریالیِیاِتقویم  باشد؛ِبنابراینِدرِِِارزش 
ِآنِموضوعًاِمنتفیِبودهِوِنوشتنِمبلغِموردِتقاضاِکفایتِمیِوجهِرایجِایرانتمامیِمواردیِکهِخواسته،ِ ِنمایدِ.است،ِتقویم 

شودِوِبایدِبهِشیوۀِدیگریِِشدِتکلیفِتعیینِآنِدرِدادخواستِساقطِمیکهِمیزانِخواستهِدرِدعاویِمالیِدرِموقعِتقدیمِدادخواستِمشخصِنبا*ِدرصورتی
ِعملِشودِ.

 روش تعیین بهای خواسته و استثنائات آن: 
ِدرِدعاویِکهِخواسته،ِوجهِرایجِاست،ِهمانِمبلغِوجهِرایج،ِبهایِخواستهِاستِ. .1
نکِمرکزیِدرِزمانِتقدیمِدادخواستِاست.ِدرِاینِموردِنکاتِِدرِدعاویِکهِخواسته،ِارزِخارجیِاست،ِبهایِرسمیِمعادلِقیمتِارزِطبقِنرخِرسمیِبا .2

 ذیلِبایدِلحاظِشودِ:
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 نوساناتِبعدیِنرخِارز،ِتأثیریِدرِدعواِوِبهایِخواستهِنداردِ. ▪
کومِدهد،ِنهِنسبتِبهِبهایِخواسته؛ِیعنیِقاضی،ِخواندهِراِبهِپرداختِاصلِارزِخارجیِمحدرِزمانِصدورِحکم،ِقاضیِنسبتِبهِاصلِخواستهِرأیِمی ▪

علیهِیاِعدمِامکانِتهیهِارز،ِمعادلِارزِخارجیِطبقِنرخِمعامالتیِبازارِدرِتاریخِاجرایِحکمِازِکندِوِرِصورتِعدمِتأدیهِارزِخارجیِتوسطِمحکوم ِمی
 شودِ.لهِتأدیهِمیعلیهِوصولِوِبهِمحکوم ِاموالِمحکوم ِ

 خواستهِاستِ.درِدعاویِپولیِکهِموضوعِآنِچندِقسطِاست،ِجمعِاقساطِبهایِِ .3
ساله.ِباوجوداین،ِدرِزمانِصدورِحکم،ِدادگاهِِالعمر،ِمانندِحقِبیمهِباشد،ِبهایِخواسته،ِعبارتِاستِازِحاصلِجمعِاقساطِدهاگرِخواسته،ِاقساطِمادام .4

 ساله.کند،ِنهِحکمِبهِمنافعِدهالعمرِصادرِمیحکمِبهِمنافعِمادام
 ازِپول،ِبهایِخواستهِهمانِمبلغیِاستِکهِخواهانِدرِدادخواستِمعینِکردهِاستِ.بهِسایرِاموال،ِیعنیِاموالِغیرِدرِدعاویِراجع .5
تِِدرِدعاویِغیرمنقولِنیزِبهایِخواسته،ِهمانِمبلغیِاستِکهِخواهانِدرِدادخواستِتعیینِکرده،ِجزِدرِخصوصِهزینۀِدادرسیِکهِنسبتِبهِآنِقیِم .6

 عملِاستِ.ایِملکِ)قیمتِمعامالتیِامالکِدرِهرِمنطقه(،ِمالکِمنطقه
یِکهِخواهانِدرجِِالبتهِتوجهِداشتهِباشیدِکهِدرِدعاویِغیرمنقولِنیزِخواهانِبایدِخواستۀِخودِراِتقویمِکند؛ِچراکهِازِحیثِامکانِشکایتِازِرأی،ِآنِبهاِی

 ایِملکِ.کرده،ِمالکِعملِاست،ِنهِقیمتِمنطقه
مبلغِواقعیِاعالمیِبانکِمرکزیِاست؛ِاماِازِجهتِامکانِشکایت،ِهمانِمبلغیِِبهِسکۀِطال،ِبهایِخواستهِازِحیثِهزینۀِدادرسیِمعادلِِدرِدعاویِراجع .7

ِکهِخواهانِدرِدادخواستِدرجِکرده،ِمالکِاستِ.
قانونِوصولِبرخیِازِدرآمدهایِدولتِباشد،ِمانندِدعاویِنفقه،3ِِِمادۀ14ِِِِاگرِدرِزمانِطرحِدعوا،ِتعیینِبهایِخواستهِممکنِنباشدِوِدعوا،ِمشمولِبندِِ .8

6.000.000ِِالحسابِِالحسابِدرجِکند،ِبرایِمثال،ِمیزانِخسارتِراِعلیعنوانِعلیل،ِمهرالمثل،ِخسارتِوِ...ِیاِآنکهِخواهان،ِمبلغیِراِبهالمثاجرت
کمِقرارِِکندِوِموردِحهاییِمانندِکارشناسیِمشخصِمیبهِراِباِاستفادهِازِروِشتومانِمعرفیِکند،ِدرِاینِصورت،ِاینِدادگاهِاستِکهِمیزانِدقیقِمحکوم ِ

 التفاوتِهزینۀِدادرسیِدوِرویهِوجودِداردِ:دهد.ِدرِاینِموارد،ِبرایِوصولِمابهمی
کندِوِاگرِخواهانِظرفِالتفاوتِهزینۀِدادرسیِراِازِخواهانِدریافتِمییکِرویهِآنِاستِکهِدادگاهِقبلِازِصدورِرأی،ِبهِموجبِاخطارِرفعِنقص،ِمابه ✓

 شود.زد،ِقرارِردِدادخواستِصادرِمیمهلتِدهِروزۀِرفعِنقص،ِهزینهِراِنپردا
ِاستِکهِدادگاهِمابه ✓ ِنمینظرِدیگرِآن ِازِخواهانِوصول ِبهِصدورِحکمِمیالتفاوتِهزینۀِدادرسیِراِفعاًل ِاقدام ِاماِمابهکندِو التفاوتِهزینۀِدادرسیِِکند؛

ِ  پردازدِ.لهِمیراِبهِمحکوم ِِبهکندِوِسپسِبقیۀِمحکوم ِبهِبرداشتِمیراِدرِمرحلۀِاجرایِحکم،ِمحاسبهِوِازِمحکوم 
ترِاست؛ِزیراِنظرِاولِموجبِهدرِرفتنِتمامِزحماتِوِنتیجۀِدادرسیِوِاطالۀِفرایندِِهریکِازِدوِنظرِفوق،ِدرِرویه،ِطرفدارانیِدارد؛ِاماِنظرِدومِمنطقی

 احقاقِحقِاستِ.
اجرایِحکم،ِاگرِاصلِخواستهِازِبینِرفتهِباشد،ِبایدِقیمتِواقعیِِِِنظرِازِآنکهِشخصِخواهان،ِخواستهِراِبهِچهِمبلغیِتقویمِکردهِباشد،ِدرِمرحلۀصرف .9

ِخواستهِجهتِاجرایِحکمِمالکِعملِقرارِگیردِ.
 

 آثارِبهایِخواستهِازِقرارِذیلِاستِ:ِآثار تعیین بهای خواسته:
فِوِبیشِازِآن،ِدرِصالحیتِمحاکمِِالِباشه،ِدرِصالحیتِشورایِحلِاختالیدعوایِمنقولیِکهِارزشِخواستهِتاِدویستِمیلیونِِرِِتعیینِمرجعِصالح: .1

 عمومیِهستِ.
الِهست،ِغیرقابلِتجدیدنظرِوِآرایِصادرهِدرِدعواییِکهِبهایِخواستهِتاِِیآرایِصادرهِدرِدعواییِکهِبهایِخواستهِتاِسهِمیلیونِِر  امکانِشکایتِازِرأی: .2

 الِهست،ِغیرقابلِفرجامِهستِ.یبیستِمیلیونِِر
 دعاویِمالی،ِکسریِازِبهایِخواستهِهست.هزینۀِدادرسیِ  هزینۀِدادرسی: .3

 وابستگی هزینۀ دادرسی به بهای خواسته: 
ِبهدرِدعاویِراجع .1 ِاستِکهِخواهان ِتابعِمبلغی ِبدوی ِاموالِهزینۀِدادرسیِ،ِدرِمرحلۀ ِبهایِخواسته،ِدرِدادخواستِدرجِمیبه ِازِدعاویِعنوان کندِ)غیر

 ملکِاست.ِ(ایِغیرمنقولِکهِبهایِخواستۀِآنِتابعِقیمتِمنطقه
همانِِِِدرِدعاویِاعتراضِبهِآراِ)دعاویِواخواهی،ِتجدیدنظر،ِفرجام،ِاعادۀِدادرسیِوِاعتراضِثالث(ِبرایِتعیینِهزینۀِدادرسیِفقطِبایدِبرِمبنای .2

 بهِکهِموردِاعتراضِاست،ِهزینۀِدادرسیِپرداختِشود.بخشیِازِمحکوم ِ
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ازِجانبِخواندهِدرِصورتیِممکنهِکهِشرایطِزیرِفراهمِباشهِ:اعتراضِبهِبهایِخواسته،ِِاسباب اعتراض به بهای خواسته:  
ِخواندهِبایدِتاِاولینِجلسهِدادرسیِایرادِکندِ. .1
ِبهِِ .2 ِبها ِباشدِوِتعیین ِپول ِاموالِغیر ِیعنیِدرِدعاویِکهِخواستۀِآنِسایر ِپذیرفتهِمیشه ِپولی ِِدرِدعاویِغیر ِارادۀِخواهانِِاعتراضِبهِبهایِخواسته،ِفقط میلِو

 باشدِ.
 درِحالِحاضرِتقویمِسکۀِطالِنیزِطبقِنرخِرسمیِبانکِمرکزیِانجامِمیشه،ِاعتراضِبهِبهایِخواستهِدرِخصوصِسکۀِطالِنیزِمنتفیِاستِ.چونِ

 دیگر،ِاعتراضِبایدِهمراهِباِبیانِیکِبهاِباشدِ.عبارتصرفِاعتراضِخواندهِکافیِنیست،ِیعنیِخودِخواندهِبایدِبهاییِبیانِکند؛ِبه .3
 نِوِبهایِاعالمیِخواندهِبایدِبهِنحویِمتفاوتِباشدِکهِمؤثرِدرِرسیدگیِباشدِبرایِمثال:بهایِاعالمیِخواها .4

▪ ِِ مبلغ بهِ عمومیِ دادگاهِ درِ دعواییِ راِِیِر17.000.000ِِاگرِ خواستهِ بهایِ وِ کندِ اعتراضِ خواستهِ بهایِ بهِ نسبتِ خواندهِ وِ باشدِ شدهِ تقویمِ الِ
 خواهیِازِرأیِمؤثرِاستِ.ت؛ِزیراِدرِقابلیتِفرجامبررسیِاسالِاعالمِکند،ِاینِاعتراضِقابلیِر23.000.000ِ

ِبهِمبلغِِ ▪ ِبهایِخواستهِراِِیِر1.500.000ِِاگرِدعواییِدرِدادگاهِعمومی ِاعتراضِکندِو ِبهایِخواسته ِبه ِنسبت ِباشدِوِخوانده ِتقویمِشده 4.500.000ِِال
 تجدیدنظرخواهیِازِرأیِمؤثرِاستِ.بررسیِاست؛ِزیراِدرِقابلیتِالِاعالمِکند،ِاینِاعتراضِقابلیِر
▪ ِِ مبلغ بهِ اختالفِ شورایِحلِ درِ دعواییِ خواستهِیِر195.000.000ِِاگرِ بهایِ وِ کندِ اعتراضِ خواستهِ بهایِ نسبتِ خواندهِ وِ باشدِ شدهِ تقویمِ الِ

 شودِ.اهِعمومیِمیبررسیِاست؛ِزیراِموجبِتغییرِصالحیتِازِشورایِحلِاختالفِبهِدادگالِاعالمِکند،ِاینِاعتراضِقابلِیِر210.000.000ِ
میلیارد5ِِِِالِتقویمِشدهِباشدِوِخواندهِنسبتِبهِبهایِخواستهِاعتراضِکندِوِبهایِخواستهِراِِیِر300.000.000ِِاگرِدعواییِدرِدادگاهِعمومیِبهِمبلغِِ ▪

 رأیِنداردِ.بررسیِنیست؛ِزیراِموجبِتغییرِدرِصالحیتِنشدهِوِتأثیریِدرِقابلیتِاعتراضِبهِالِاعالمِدارد،ِاینِاعتراضِقابلیِر
 وظیفۀ دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته: 

ِدهدِ.اگرِاعتراضِبهِبهایِخواسته،ِدارایِشرایطِذکرشدهِباشد،ِقاضیِجهتِمعینِکردنِبهایِخواسته،ِپروندهِراِبهِکارشناسِرسمیِارجاعِمی .1
زیِبهِارجاعِامرِبهِکارشناسِنیستِوِهمانِبهایِاعالمیِِدرِصورتیِکهِاعتراضِبهِبهایِخواستهِتوسطِخواندهِازِجانبِخواهانِپذیرفتهِشود،ِنیا .2

 گیردِ.شده،ِمالکِعملِقرارِمیخواندهِکهِتوسطِخواهانِپذیرفته
 شودِ.الزحمۀِکارشناسِبرایِتعیینِبهایِخواسته،ِبرِعهدۀِخواندهِاستِوِدرِصورتِعدمِپرداخت،ِاعتراضِاوِبالاثرِمیحق .3
شِازِمبلغِمندرجِدرِدادخواستِباشد،ِدفترِدادگاهِخطابِبهِدادخواستِدهنده،ِاخطارِرفعِنقصِبرایِِاگرِبرِاساسِنظرِکارشناس،ِبهایِخواستهِبی .4

 کندِ.التفاوتِمبلغِصادرِوِدرِصورتِعدمِرفعِنقص،ِقرارِردِدادخواستِصادرِمیپرداختِمابه
 ها در یک دعوا:تکلیف بهای خواسته در صورت تعدد خواسته

طورِجداگانهِتعیینِوِها،ِبهصورتِمجزاِوِبهایِهریکِازِخواستههاِبایدِبهاستهِطرحِشدهِباشد،ِهریکِازِخواستهدرِصورتیِکهِیکِدادخواست،ِچندِخِو .1
ِهزینۀِدادرسیِهریکِبایدِمجزا،ِمحاسبهِوِپرداختِشودِ.

ازِخواسته .2 بهِهریکِ یاِفرجام(ِنسبتِ ازِرأیِ)تجدیدنظر،ِ اینِفرض،ِقابلیتِشکایتِ بهدرِ ِِها،ِ با وِ بهِبهایِخواستۀِمزبورِسنجیدهِِصورتِجداگانهِ توجهِ
 هاِمالکِنیستِ.خواهدشِشدِوِجمعِبهایِخواسته

هایِموردِِهرگاهِخواندگانِمتعددِباشندِوِازِهریکِازِخواندگان،ِبخشیِازِخواسته،ِمطالبهِشود،ِدرِاینِحالت،ِبهایِخواسته،ِحاصلِجمعِتمامِقسمت .3
 شودِ.هایِموردِمطالبه،ِمحاسبهِمیحاصلِجمعِتمامِقسمتمطالبهِاستِوِقابلیتِتجدیدنظرِوِفرجام،ِباِتوجهِبهِِ

هایِموردِِها،ِبخشیِازِخواستهِراِمطالبهِکنند،ِدرِاینِحالت،ِبهایِخواسته،ِحاصلِجمعِتمامِقسمتها،ِمتعددِباشندِوِهرِیکِازِخواهانهرگاهِخواهان .4
 شودِ.هاِمحاسبهِمییِموردِمطالبۀِخواهانهامطالبهِاستِوِقابلیتِتجدیدنظرِوِفرجامِباِتوجهِبهِحاصلِجمعِتمامِقسمت

 های یک دعوا: تجزیۀ خواسته
رطِذیلِِخواهانِبایدِبرایِهرِدعوایِخود،ِدادخواستیِجداگانهِدهد؛ِحتیِاگرِخواندۀِتمامِاینِدعواهاِیکِشخصِباشد،ِمگرِاینکهِحداقلِیکیِازِدوِش .1

ِیکِدادخواستِطرحِکندِ:ِموجبتواندِدعاویِمتعددِراِبهبرقرارِباشدِکهِدرِاینِصورت،ِمی
 بینِاینِدعواها،ِارتباطِکاملِباشد؛ِیعنیِرسیدگیِبهِیکیِدرِدیگریِمؤثرِباشدِ. •
رتِواردهِیاِاینکهِدادگاهِقادرِباشدِبهِدلیلِوحدتِموضوع،ِدرِیکِدادرسیِبهِآنهاِرسیدگیِکند.ِبرایِمثال،ِدعاویِخلعِیدِازِیکِملکِوِمطالبۀِخسا •

دارایِارتباطِکاملِنیستِوِنتیجۀِیکیِدرِدیگریِمؤثرِنیست؛ِاماِبهِدلیلِوحدتِموضوع؛ِیعنیِبهِدلیلِآنکهِهرِدوِناظرِبهِیکِِبرِهمانِملک،ِگرچهِ
 شودِ.طرحِاستِوِدرِیکِدادرسیِرسیدگیِمیملکِاست،ِبهِموجبِیکِدادخواستِقابل
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اِنداشتهِباشد،ِدادگاهِبایدِآنهاِراِازِهمِتجزیهِکندِوِدرِصورتِداشتنِِیکِازِشرایطِذکرشدهِِرشده،ِهیچهرگاهِدعاویِمتعددیِکهِدرِیکِدادخواستِطرح .2
 صالحیت،ِبهِموجبِدوِپروندۀِجداگانهِبهِآنهاِرسیدگیِکندِ.

ِرسیدگی توأمان به دعاوی: 
ِشودِ:یِمیزمانِرسیدگیِکند.ِاینِحالتِدرِمواردِزیرِجاِراینِحالتِزمانیِاستِکهِدادگاهِدوِیاِچندِدعواِراِباِیکدیگرِوِبهِنحوِهم

ِدرِحالتِطرحِدعاویِطاریِ؛ .1
هایِجداگانهِطرحِشودِکهِباِیکدیگرِارتباطِکاملِدارد؛ِیعنیِنتیجۀِیکیِدرِدیگریِمؤثرِاست.ِدرِاینِصورت،ِبهِِاگرِدعاویِمتعددیِبهِموجبِدادخواست .2

 شودِ:نحوِذیلِعملِمی
 دعاوی،ِبهِنحوِتوأمانِرسیدگیِخواهدِشدِ.قرارِرسیدگیِتوأمانِصادرشدهِوِبهِاینِ اگرِهمۀِدعاویِدرِیکِشعبهِباشدِ: ✓
 همۀِدعاویِدرِیکیِازِشعب،ِباِتعیینِرئیسِشعبۀِاّول،ِتجمیعِشدهِوِیکجاِرسیدگیِخواهندِشدِ.ِِاگرِاینِدعاویِدرِچندِشعبهِباشد: ✓
 ممکنِاستِدعاویِمزبور،ِحتیِشرایطِدعاویِطاریِراِنداشتهِباشند؛ِیعنیِاصحابِدعواِدرِآنهاِیکسانِنباشدِ. ✓

 ِ:بهای خواسته بندیجمع

 تعیینِشودِ.ِبهایِخواستهوِِخواستهدرِدادخواستِبایدِ ✓
 الزامیِاستِ.ِخواستهتعیینِِ ✓
 الزامیِاستِ.ِبهایِخواستهتعیینِ ✓
دادخواستِدرجِِالوکالهِکهِغالبًاِدرِقسمتِشرحِِهاِوِحّقِتعیینِدرخواستِالزامیِاستِ)خواستۀِفرعی(ِمانندِتقاضایِتأمینِخواسته،ِدستورِموقت،ِهزینه ✓

 شودِ.می
 الزامیِنیستِ.ِدرخواستتعیینِبهایِ ✓

 استِ.ِخواستۀِفرعیالوکالهِها،ِدستورِموقتِوِحّقِاستِوِتقاضایِتأمینِخواستۀِاصلیمثاًلِخلعِید،ِِ
ِغیرفوریِطبقِمادۀِدرِصورتِِعدمِتعیینِخواستهِوِبهایِآن،ِضمانت ✓ ِرد ّ  ق.آ.د.مِاستِ.54ِاجرایِآن،ِاخطار 
 کردنِخواسته،ِارزیابیِ.=ِارزشِخواسته،ِقیمت،ِتقویم،ِمقومبهایِخواستهِ ✓
 شودِتاِبفهمیمِچقدرِهزینۀِدادرسیِبپردازیمِ.ارزشِخواستهِتعیینِمی ✓
ِحاصلِاست.ِدرِاینجورِدعاویِارزشِخواسته،ِمعادلِخودِخواستهِاست.ِدرِاین ✓ جاِتعیینِِاگرِخواستهِوجهِرایجِباشد،ِنیازیِبهِتقویمِنیست،ِچونِتحصیل 

 نویسند:ِیکِمیلیاردِریالِمعادلِصدِمیلیونِتومانِ.خواستهِبهِمعنایِتقویمِوِارزشِخواستهِنیست.ِمثاًلِدرِقستِ»خواستهِوِبهایِآن«ِمیِارزِش
 انواع خواسته و تعیین بهای آن

 مالی پولی  .1
 داخلی:ِوجهِرایجِ)ریالِمعادلِتومان(ِدرِاینِموردِتعیینِبهایِخواستهِمنتفیِاستِ. ✓
 ق.آ.د.م«.62ِمادۀ1ِِِابیِبهِنرخِرسمیِبانکِمرکزیِ»بندِِخارجی:ِارز:ِارزی ✓

 مالی غیرپولی  .2
 منقوِل ✓
 غیرمنقوِل ✓

ِخواهانِاست،ِِتعیینِبهایِخواستهِدرِاموالِمنقولِوِغیرمنقولِبهِدل •  خواه 
 مالکِاستِ.ِایِملِکقیمتِمنطقههایِغیرمنقولِازِنظرِهزینۀِدادرسیِِدرِخواسته •
 منافِع ✓

 ساِل10ِعمری:ِعمرِشخص:ِجمعِمنافعِ •
 رقبی:منافعِمعّین:جمعِاقساِط •
 سال10ِِمطلق:بدونِمّدت:ِجمعِمنافعِِ •

 غیرِقابلِتقویم،ِغیرِقابلِانتقال،ِغیرقابلِتوقیفِوِغیرِقابلِاسقاطِاستِ.غیرمالی:  .3

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در  ؛دکتر امید مالکریمی 2 جزوه آیین دادرسی مدنی

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarram: Instag mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

14 
 

المثلِبهِعبارتیِِاضرِقابلیتِتقویمِندارد،ِمانندِخساراتِیاِاجرتتقویمِخواستهِاصواًلِالزامیِاست،ِمگرِخواسته،ِوجهِرایجِیاِغیرمالیِباشدِیاِاینکهِدرِحالِِح ✓
 دیگرِدرِزمانِتقدیمِدادخواستِغیرِقابلِتقویمِباشدِ.

 

 اعتراض به بهای خواسته 

4ِِاستِ)بندِِِِتوانِاعتراضِنمودِکهِخواهانِعشقیِتقویمِکردهایِمیاعتراضِبهِبهایِخواستهِیکِپیشِشرطِمهمِداردِوِآنِاینِکهِصرفًاِبهِبهایِخواسته
 ق.آ.د.م(ِ.62ِمادۀِ

 شرایط اعتراض به بهای خواسته:

ِقابل .1  اعتراضِنیستند(.قابلِمنافعوِِارزاعتراض،ِاموالیِاستِکهِتوسطِخواهانِتقویمِشدهِباشدِ)پسِموضوع 
 اعتراضِبهِبهایِخواستهِبایدِتاِاّولینِجلسۀِدادرسیِبهِعملِآیدِ. .2
ِاعتراض،ِمؤثرِدرِمراحلِبعدیِ .3  َعنه،ِدرِقطعیتِیاِعدمِقطعیتِمؤثرِباشدِ.رسیدگیِباشد،ِیعنیِآنِبهایِخواستۀِمعترض 
✓ ِِ 3ِِمیلیونِریالِقابلِتجدیدنظرخواهیِنیست،ِحالِبهِموجبِاعتراضِبهِبهایِخواستهِاگرِبهایِخواستهِبهِبیشِاز3ِِِِبرایِمثالِبهایِخواستۀِکمترِاز

ِقطعی،ِقابلِتجدیدنظرخواهیِمیِمیلیونِریالِتغییرِکند،ِمؤثرِدرِمراحلِبعدیِاست.  شودِ.یعنیِرأی 
ِپیشنهادیِتوسطِمعترض:ِیعنیِخواندۀِمعترضِبایدِجنبۀِصعودیِیاِنزولیِاعتراضِخودِراِتعیینِکند،ِالبتهِدرِسؤاالتِمطلقِن .4 ِمیزان  وعِاعتراضِِاعالن 

ِصعودیِاستِ.  بهِبهایِخواسته،ِاعتراض 
 ق.آ.د.مِضروریِاستِ.63ِِنداردِوِپسِازِاعتراضِخواندهِبهِبهایِخواستهِجلبِنظرِکارشناسِبهِموجبِمادۀِدقتِشود،ِکهِتقویمِاولیهِنیازیِبهِکارشناسِِ ✓

ت تعیین بهای خواسته 
ّ
 عل

ِبرایِتعیینِهزینۀِدادرسِی ✓
 قابلیتِیاِعدمِقابلیتِتجدیدنظرخواهِی ✓
سبیِبهِمعنایِمحلیِنیست(:ِبیشِازِ ✓ ِاختالفِ.20ِِتومان:ِدادگاهِ/ِزیرِِمیلیون20ِِبرایِتعیینِصالحیتِنسبیِ)اینجاِن   میلیونِتومان:ِشورایِحل ّ

 
 مالکِرسیدگیِبهِاختالفِدرِتعیینِبهایِخواستهِچیستِ؟ •

 غلط:ِتعیینِهزینۀِدادرسِی
ِصحیح:ِمؤثرِبودنِدرِقطعیتِیاِعدمِقطعیت،ِیعنیِقابلیتِتجدیدنظرخواهِی

ِغلط:ِتعیینِصالحیِت
ِغلط:ِهمۀِموارِد

ِباالِاینِبود: • ِتست  ِصحیحِبودِ.4ِ»علتِتعیینِبهایِخواستهِچیست؟«ِِگزینۀِِِاگرِسوال 
 

ِهایِغیرمنقولِ...ِِدرِخواسته •
ِمنطقه ِملکِمالکِاستِ.تعیینِبهایِخواستهِتوسطِخواهانِالزامیِنیست،ِچونِقیمت   ای 

ِآیدِ.تعیینِبهایِخواستهِالزامیِاستِکهِتوسطِخواهانِوِبهِمیزانِدلخواهِویِبهِعملِمی
ِایِملکِمالکِاستِ.ایِنداردِچونِقیمتِمنطقهخواستهِتوسطِخواهانِالزامیِاست،ِولیِهیچِفایدهتعیینِبهایِ

ِمنطقه ✓ ِملکِمالکِاست،ِولیِبهِهرِحالِخواهانِملزمِبهِتعیینِبهایِخواستهِاستِ.ازِنظرِهزینۀِدادرسیِقیمت  ِای 
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ازِنظرِهزینۀِِایِملکِهایِغیرمنقول،ِقیمتِمنطقهمواردِمعّینِدرِخواستهِقانونِوصولِبرخیِازِدرآمدهایِدولتِوِمصرفِآنِدر3ِِمادۀ12ِِبرِاساسِبندِِ
تواندِبهایِخواستهِراِتعیینِِمالکِاستِوِاینِمالکِاواًلِنافیِتکلیفِخواهانِبرِتعیینِبهایِخواستهِنیست،ِثانیًاِخواهانِبهِهرِمیزانِدلخواهِمیِِدادرسی

ِهاِوِقابلیتِتجدیدنظرخواهیِهمچنانِمالکِوِمعتبرِاستِ.نظرِصالحیتکند،ِثالثًاِتعیینِبهایِخواستۀِدلخواهِخواهانِازِ
ِ

ِافتدِ.ق.آ.د.مِدادخواستِبهِجریانِمی66ِتا64ِِِپسِازِتقدیمِدادخوست،ِباِشرایطِقانونیِازِجملهِتعیینِبهایِخواستهِبهِموجبِموادِِ
 

جریان  

 ق.آ.د.م(   64دادخواست بدوی تا جلسۀ دادرسی: )مادۀ 
 گیردِ.دادخواستِکتبیِصورتِمیشروعِدادرسیِباِ .1
 شودِ.دادخواستِبهِدفترِشعبۀِاولِ)دفترِکل(ِبایدِتقدیمِ .2
 دهدِکهِحاویِنامِاصحابِدعواِوِتاریخِوِشمارۀِثبتِباشدِ.مدیرِدفترِکلِبایدِدادخواستِراِثبتِکندِوِرسیدیِبهِخواهانِتحویلِ .3
 شودِ.اینِتاریخِ)تاریخِثبتِدادخواست(ِتاریخِطرحِدعواِتلقیِمی .4
 مدیرِدفترِکلِفورًاِدادخواستِراِبایدِبهِنظرِرئیسِشعبۀِاولِ)رئیسِحوزۀِقضائی(ِیاِیکیِازِمعاونینِویِ)معاونِارجاع(ِبرساندِ. .5
 دیدِایشانِاستِ.دهد.ِانتخابِشعبهِبهِصالحرئیسِحوزۀِقضائیِیاِمعاونِوی،ِدادخواستِراِبهِیکیِازِشعبِارجاعِمی .6
شدهِاست،ِممکنِاستِهرِمجتمعِیکِدفترِکلِداشتهِباشدِکهِدادخواستِِهایِقضائیِمتعددِتقسیمدادگاهِعمومیِبهِمجتمعدرِشهرهاییِمانندِتهرانِکهِِ .7

شودِیاِمعاونِسرپرستِ)معاونِارجاع(،ِِشود.ِدرِاینِصورت،ِسرپرستِآنِمجتمعِکهِمعاونِرئیسِحوزۀِقضائیِمحسوبِمیبهِدفترِکلِمجتمعِتقدیمِمی
 کندِ.شعبِآنِمجتمعِاقدامِمینسبتِبهِارجاعِدعواِبهِ

 ق.آ.د.م(  66ارجاع پرونده به شعبه: )مادۀ  
 الیهِبایدِدادخواستِراِازِحیثِکاملِیاِناقصِبودنِشرایطِبررسیِنمایدِ.پسِازِارجاعِپروندهِبهِشعبه،ِمدیرِدفترِشعبۀِمرجوع ِ

رساند.ِِدرِاینِحالت:شعبهِمیاگرِدادخواست،ِکاملِباشد،ِیاِبعدًاِکاملِشود،ِمدیرِدفتر،ِآنِراِبهِنظرِقاضیِ  
نمایدِتاِاقدامِالزمِدرِخصوصِرفعِنقصِیاِردِدادخواستِِاگرِقاضی،ِدادخواستِراِناقصِتشخیصِدهد،ِباِذکرِمواردِنقصِآنِراِبهِنزدِمدیرِدفترِاعادهِمی •

 راِانجامِدهدِ.
کند.ِتعیینِوقتِدادرسیِتوسطِمنشیِشعبهِصورتِِصادرِمیِِاگرِقاضیِنیزِدادخواستِراِکاملِتشخیصِدهد،ِدستورِتعینِوقتِوِابالغِدادخواستِرا •

 گیردِ.می
65ِِشودِبهِشرطِآنکهِباِهمِارتباطِنداشتهِوِدادگاهِنتواندِبهِآنهاِیکجاِرسیدگیِکندِ)مادۀِِدعاویِمتعددِدرِیکِدادخواست،ِتفکیکِوِجداگانهِرسیدگیِمی

 ق.آ.د.م(ِ.
شود،ِیعنیِدادخواستِناقصِبهِجریانِافتادهِکهِتوسطِدادگاهِمحرزِِازِجریانِدادخواستِإعمالِمیِِق.آ.د.مِاست،ِکهِپس54ِِق.آ.د.مِهمانِمادۀ66ِِِِمادۀِِ
ِشود،ِبایدِتوسطِِدفترِدادگاهِاخطارِرفعِنقصِوِعنداالقضاءِقرارِردِصادرِشودِ.می

 قواعد ارجاع: 
ِارجاعِدعاویِبهِشعب،ِبهِعهدۀِرئیسِحوزۀِقضائیِیاِمعاونِاوِاستِ. .1
ایِخارجِِتواندِپروندهِراِازِشعبهدهندهِیاهیچِشخصِدیگریِنمیممنوعِاست،ِبهِعبارتِدیگر،ِتغییرِشعبهِممکنِنیست.ِیعنی،ِمقامِارجاععدولِازِارجاعِِ .2

 ق.آ.د.مِ.103ِو89ِِ،92ِِِوِبهِشعبۀِدیگرِارجاعِدهد،ِمگرِدرِمواردیِکهِقانونِتجویزِکردهِباشد؛ِمانندِموادِ
هاِرسیدگیِِیک،ِبهِکدامِپروندهکندِکهِکدامعِدهندۀِدعاویِتعیینِنمیالبدلِنیزِداشتهِباشد،ِمقامِارجادادرسِعلیِِایِعالوهِبرِرئیس،درِصورتیِکهِشعبه .3

البدلِواگذارِِهاِراِبرایِرسیدگیِبهِدادرسِعلیکندِوِسپسِرئیسِشعبه،ِبرخیِازِپروندههاِراِبهِشعبهِارجاعِمیکنند.ِبلکهِمقامِارجاعِدهندهِصرفًاِپرونده
 مایدِ.ِنمی

جریان 
دادخواست

دادخواست 
کامل

دستور تعیین 
دستور ابالغ+وقت
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بهِشعبه .4 پروندهِ ارجاعِ ازِ بازهمِنمیای،ِمقامِارجاعهرگاهِپسِ پروندهِدرِصالحیتِآنِمرجعِنیست،ِ آنِ کهِ ازِآنِشعبهِدهندهِمتوجهِشودِ راِ پروندهِ تواندِ
 حیتِصادرِخواهدِکردِ.گیریِکندِوِدرِصورتِنظرِبهِعدمِصالحیتِخود،ِقرارِعدمِصالگیرد.ِبلکهِشعبۀِمزبورِبایدِنسبتِبهِصالحیتِخودِتصمیمبازپس

 پرداخت هزینۀ دادرسی: 
ایِراِدرِهمانِابتدا،ِبهِدولتِپرداختِنماید،ِاماِاگرِدرِدعواِپیروزِگردیدِباِحکمِاالصولِمستلزمِاینِاستِکهِدادخواهِهزینهدادخواهیِوِاحقاقِحقِعلی

هایِمقررِِایِآنِبهِمیزانِمقررِدرِقانونِتمبرِالصاقِنشدهِوِیاِهزینههشود.ِچنانچهِبهِدادخواستِوِپیوستدادگاه،ِبهِدرخواستِویِازِخواندهِگرفتهِمی
 شودِ.پرداختِنشدهِباشدِدادخواستِتوقیفِمی

ایِباِعنوانِ»طرحِپروندهِغیرِکیفریِمالیِدرِمحاکمِقضایی«،ِهزینهِدرخواستِتصویرِِهزینۀِدادرسیِبهِمفهومِاعم،ِشاملِبهایِبرگِدادخواست،ِهزینه
ِباشدِ.هاِباِاصلِآنهاِوِهزینۀِدادرسیِبهِمفهومِاخص،ِمیزینۀِتطبیقِبرگازِاوراقِپرونده،ِه

 : پرداخت هزینۀ دادرسی در صورت تعدد خواهان
 اگرِهریکِازِایشان،ِمدعیِبخشیِازِخواستهِباشد،ِهریکِبهِنسبتِهمانِبخشِبایدِهزینۀِدادرسیِبپردازد. .1
رِاینِصورت،ِصرفًاِیکِهزینۀِدادرسیِبایدِپرداختِشود؛ِیعنیِپرداختِهزینۀِدادرسیِازِجانبِِصورتِواحد،ِیکِخواستهِداشتهِباشند،ِِداگرِتمامِآنهاِبه .2

 کندِ.ها،ِسایرینِراِمعافِمییکیِازِخواهان
 

 ق.آ.د.م( 514تا  504اعسار: )مواد 
مِتقسیمِمیِ س  ِشودِ:بهِمعنایِعدمِتمکنِمالی،ِعدمِمالئتِوِعدمِایسارِاست.ِاعسارِبهِدوِق 

ِباشدِ.کندِکهِازِهزینۀِدادرسیِدعواییِکهِطرحِکردهِاست،ِعاجزِمیتأدیهِهزینۀِدادرسی:ِیعنیِشخصِدادخواستِدهندهِادعاِمیِِاعسارِنسبتِبه .1
2. ِ یعنیِشخصیِکهِبهِتأدیۀِوجهِیاِمالیِمحکومِشدهِاست،ِادعاِکندِکهِازِتأدیۀِآنِوجهِیاِمالِعاجزِاستِوِتقاضایِتقسیطِ به:اعسارِنسبتِبهِتأدیهِمحکوم 

 مهلتِداشتهِباشدِ.یاِ
 های اعسار نسبت به پرداخت هزینۀ دادرسی:ویژگی

ِباشد.ِاینِدعوا،ِدرِزمرۀِدعاویِغیرمالیِاستِ.اعسارِبایدِاثباتِشودِوِاینِاثباتِنیازمندِطرحِدعواِمی .1
2. ِ شود.ِشیوۀِدریافتِِدادرسیِازِاوِدریافتِمیبهِوصولِشود،ِهزینۀِِلهِواقعِشودِوِمحکوم ِاعسار،ِبهِصورتِموقتیِاست؛یعنی،ِاگرِمدعیِاعسار،ِمحکوم 

به،ِوجهِنقدِنباشد،ِهزینۀِِکندِیاِاگرِمحکوم ِبهِبهِوی،ِهزینۀِدادرسیِراِازِآنِکسرِمیهزینۀِدادرسیِبدینِنحوِاستِکهِدادورزِقبلِازِپرداختِمحکوم ِ
 شودِ.به،ِوصولِمیازِمحکوم ِجملهِلهِوِمندادرسیِبدونِنیازِبهِرسیدگیِقضائیِوِصدورِاجرائیهِازِاموالِمحکوم ِ

یابدِوِاگرِوّراثِنیزِمدعیِاعسارِباشند،ِبایدِادعایِخودِراِشود؛ِیعنیِاعسارِمورثِبهِوّراثِاوِسرایتِنمیرأیِاعسار،ِنسبتِبهِخودِشخصِمعسرِجاریِمی .3
 اثباتِکنندِ.

بهِمعافِشودِیاِآنکهِنسبتِبهِتأدیهِِزِهزینۀِدادرسیِیاِمحکوم ِاعسارِممکنِاستِکلیِیاِجزئیِباشد؛ِیعنیِممکنِاستِشخصِفعاًلِنسبتِبهِتأدیۀِبخشیِا .4
ِآنِمعافِشودِ.  کل ّ

5. ِ به(ِیاِعدمِدسترسیِبهِاموالِاست،ِواضحِاستِکهِدرِبررسیِعدمِکفایتِِمالکِاعسار،ِعدمِکفایتِداراییِبرایِپرداختِمبلغِ)هزینۀِدادرسیِیاِمحکوم 
 بهِراِازِمحلِاموالِضروریِزندگیِ)مستثنیاتِدین(ِبپردازدِ.یستِکهِشخصِمبلغِهزینۀِدادرسیِیاِمحکوم ِشود؛ِزیراِقرارِندارایی،ِمستثنیاتِدینِلحاظِنمی

هایِآتیِازِاعتبارِامرِمختومهِبرخوردارِنیست؛ِچراکهِشرایطِمالیِاشخاصِازِجهتِاعسارِیاِتمکنِمالی،ِامریِاستِکهِرأیِاعسارِیاِعدمِاعسار،ِدرِزمان .6
رِتغییرِشود؛ِبنابراین،ِاگرِسابقًاِادعایِاعسارِشخصیِردِشدهِباشد،ِهیچِمنعیِبرایِادعایِمجددِاعسارِدرِسایرِدعاویِِدرِهرِزمانیِممکنِاستِدچا

 وجودِنداردِ.
 مسائل اعسار از هزینۀ دادرسی:

ِدعوایِاعسارِازِهزینۀِدادرسی،ِممکنِاستِبهِموجبِدادخواستِجداگانهِیاِهمراهِباِدادخواستِاصلِدعوا،ِمطرحِشودِ. .1
 ،ِقابلِتجدیدنظرِاستِ.غیرمالیِبودنایِصادرهِدرِموردِاعسارِباِتوجهِبهِآِر .2
 آرایِصادرهِدرِموردِاعسار،ِقابلِفرجامِنیستِ. .3
 آرایِصادرهِدرِموردِاعسارِازِهزینۀِدادرسی،ِبهِتعبیرِقانونِچونِحضوریِاستِوِدرِنتیجه،ِقابلِواخواهیِنیستِ. .4
 اصلیِبهِطرفیتِاوِطرحِشدهِاستِ.خواندۀِاینِدعواِنیز،ِهمانِشخصیِاستِکهِدعوایِ .5
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دانانِمعتقدندِکهِدعوایِباِتوجهِبهِغیرمالیِبودنِدعاویِاعسار،ِبرایِطرحِدعاویِاعسارِبایدِهزینۀِدادرسیِغیرمالیِپرداختِشود.ِالبتهِبرخیِازِحقوق .6
دیگر،ِِعبارت.ِالبتهِرویۀِقضائیِبرخالفِاینِنظرِاست؛ِبهبه،ِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافِاستاعسار،ِچهِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِوِچهِاعسارِازِمحکوم ِ

تِرسیدگیِِدرِرویۀِقضائی،ِمدعیِاعسارِبایدِبرایِدعوایِاعسار،ِهزینۀِدادرسیِبپردازد.ِدعوایِاعسارِهمِدرِمرحلۀِبدویِوِهمِتجدیدنظرِخارجِازِنوِب
 شودِ.می

قیِوِقبوضِتأدیهِمخارجِوِدیونِنیز،ِاثباتِکرد؛ِدرِفرضیِکهِمدعیِاعسارِبخواهدِاعسارِِتوانِباِشهادتِشهودِوِیاِسایرِادله،ِمانندِفیشِحقواعسارِراِمی .7
 خودِراِباِشهادتِشهودِاثباتِکند،ِبرایِاثباتِاعسارِازِهزینۀِدادرسی،ِدوِشاهدِنیازِاستِ.

میِاست.ِاستشهادیهِبایدِحاویِمفادِخاصیِباشدِِاگرِدلیلِاثباتِهرِدوِنوعِاعسارِشهادتِشهودِباشد،ِبرخالفِسایرِدعاوی،ِضمیمهِکردنِاستشهادیهِالزِا .8
 وِشرایطِخاصِشکلیِدرِآنِرعایتِشدهِباشدِ.

هایِتجاریِوِچهِسایرِاشخاصِحقوقی(ِادعایِِازِتاجرِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِپذیرفتهِنیست،ِمگرِازِکسبهِجزء.ِهمچنینِازِاشخاصِحقوقیِ)چهِشرکت .9
 اعسارِمسموعِنیستِ.

توانندِادعایِاعسارِکنندِوِهمِِشخاصِحقوقی،ِجاریِاستِوِورشکستگیِجایگزینِاعسارِاست.ِالبتهِکسبهِجزءِهمِمیورشکستگیِنسبتِبهِتاجرِوِا .10
ِتوانندِدرخواستِصدورِحکمِورشکستگیِکنندِ.می

 أثرات اعسار نسبت به پرداخت هزینۀ دادرسی: 
ر،ِازِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعافِاست،ِوِهمچنینِمی • گهی،ِبرایِابالغِِتواندِازِوکیلِمشخصُِمعس  عاضدتیِبرخوردارِشود؛ِوِنیزِازِپرداختِهزینۀِنشرِآ

ِالمکان،ِمعافِاستِوِاینِهزینهِبرِعهدۀِدولتِاستِ.هاِبهِخواندۀِمجهولاخطاریه
رِممکنِاستِبهِتشخیصِدادگاه،ِبه • معافیت،ِقطعیِنیست؛ِبلکهِِالزحمۀِکارشناسِدادگستریِمعافِشود.ِاینِِطورکلیِیاِجزئیِازِپرداختِحقشخصُِمعس 

 بستگیِبهِتصمیمِدادگاهِداردِ.
رِازِتودیعِخسارتِاحتمالیِبرایِصدورِقرارِتأمینِخواستهِیاِدستورِموقتِوِهمچنینِازِسپردنِتأمینِدعوایِواهیِیاِتأمینِاتباِع •  ِ.نیستمعافِِِِشخصُِمعس 

 تأثیر اعسار نسبت به هزینۀ دادرسی یک دعوا در سایر دعاوی:
تواندِازِاینِحکم،ِدرِسایرِِشخصی،ِبرایِیکیِازِمراحلِدادرسی،ِمانندِمرحلۀِبدوی،ِحکمِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِصادرِشد،ِآنِفردِمیِِاگرِدرِخصوص .1

ِمراحلِهمانِپرونده،ِمانندِتجدیدنظرِوِفرجامِاستفادهِکندِ.
مِبهِافزایشِخواستهِکند،ِنسبتِبهِهزینۀِدادرسیِافزایشِِاگرِشخصیِدرِدعوایِاصلی،ِاعسارِخودِراِازِهزینۀِدادرسیِاثباتِکردهِباشدِوِسپسِاقدا .2

رِتلقیِمی  شودِ.خواستهِنیز،ُِمعس 
دوِشرطِباِِِِحکمِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِکهِدرِیکِدعواِصادرشدهِباشد،ِدرِسایرِدعاویِکهِهمانِخواهانِطرحِکرده،ِتأثیرِنخواهدِداشت؛ِمگرِاینکهِاین .3

 همِفراهمِباشدِ:
 اشد؛ـِخواندۀِدعواِیکسانِب

ِزمانِطرحِشدهِباشدِ.ـِاینِدعاوی،ِهم
ِاثباتِاعسارِازِهزینۀِدادرسیِدعاویِاصلی،ِموجبِمعافیتِازِهزینۀِدادرسیِدعاویِطاری،ِمانندِجلبِثالثِکهِطرحِخواهدِشدِنیستِ. ✓

 
 ق.آ.د.م(  522تا  515خسارات در دعاوی )مواد 

ِدرِدعاویِدوِنوعِمطالبۀِخساراتِقابلِبررسیِاست:ِمطالبۀ خسارات:
ِ.ِمطالبۀِخسارتِخواهانِازِخوانده؛1

ِمطالبۀِخسارتِخواندهِازِخواهانِ. .2
ِاقسام خسارت قابل مطالبه توسط خواهان از خوانده: 

ِخسارتِعدمِانجامِتعهدِیاِخسارتِتأخیرِدرِانجامِتعهدِ: .1
.ِدرِاینِحالتِتعهدِدرِموعدِمقررِانجامِنشدهِوِدرِحالِحاضرِهم،ِِباشدِِوحدت مطلوبتعهدِبهِنحوِِِِرابطۀِتعهدِوِزمانِانجامخسارتِعدمِانجامِتعهد:ِِ ✓

 اجراِنباشد.ِِقابل
اجراِدرِاینِحالتِتعهدِدرِموعدِمقررِانجامِنشده؛ِاماِهمچنانِقابلِِباشد.ِِتعدد مطلوبرابطۀِتعهدِوِزمانِانجامِتعهدِبهِنحوِِخسارتِتأخیرِدرِانجامِتعهد:ِِ ✓
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 استِ.
 ساراتِدادرسی:ِخساراتِدادرسیِقابلِمطالبهِبایدِدارایِدوِشرطِباشدِ:خ .2

 مربوطِبهِدادرسیِباشدِ.اواًل:ِ
ِ؛ِمانندِهزینۀِدادرسی...ِِ.برایِاثباتِدعواِالزمِباشدثانیًا:ِِ

ِالمثلِمالِخواهانِکهِخواندهِآنِراِتسلیمِنکردهِیاِباِتأخیرِتسلیمِکردهِاستِ.اجرت .3
 طریقۀ مطالبۀ خسارت توسط خواهان از خوانده:  

بدینِنحوِکهِدرِردیفِمربوطِبهِخواستهِیاِدرِقسمتِشرحِدادخواستِیاِآنکهِدرِهرِدوِقسمتِدادخواست،ِخساراتِراِِ  همراهِباِدادخواستِدعوایِاصلی: .1
 مطالبهِکندِ.

 خساراتِنیستِ.مطالبۀِخساراتِدرِدادخواست،ِنیازمندِتأدیهِهزینۀِدادرسیِبابتِِ ✓
 بدینِنحوِکهِدرِجریانِرسیدگیِبهِدعوایِاصلی،ِخساراتِنیزِمطالبهِشود.ِدرِاینِخصوصِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:ِدرِجریانِرسیدگیِبهِدعوا: .2

 تواندِکتبیِیاِشفاهیِباشدِ.درِاینِحالتِمطالبۀِخسارتِنیازِبهِتشریفاتِخاصیِنداردِوِمی ✓
 تواندِتاِقبلِازِختمِدادرسیِصورتِپذیردِ.شود،ِمحدودِبهِجلسۀِاولِدادرسیِنیستِوِمییشِخواستهِتلقیِنمیباِتوجهِبهِاینکهِمطالبۀِخسارات،ِافزا ✓

ایِکهِشکستِخورده،ِِخواهانِپسِازِپیروزیِدرِاصلِدعواِوِقطعیتِرأیِصادره،ِجهتِمطالبۀِخسارتِخودِعلیهِخوانده  درِقالبِدادخواستِجداگانه: .3
 دادخواستِدهدِ.

 تشریفاتِدعواِمانندِدادخواست،ِرعایتِشدهِوِهزینۀِدادرسیِنیزِتأدیهِشودِ.درِاینِروشِبایدِ ✓
ِخسارات قابل مطالبه از خواهان توسط خوانده:  

ِتواندِازِخواهانِمطالبهِکند،ِمنحصرِدرِخساراتِدادرسیِاست؛ِمانندِهزینۀِدادرسی...ِِ.خساراتیِکهِخواندهِمی .1
معنیِاست؛ِزیراِخواندهِادعاییِعلیهِخواهانِنداردِکهِبتواندِبابتِآنِِتعهدِیاِتأخیرِدرِانجامِتعهد،ِبیدرِاینِخصوص،ِدریافتِخسارتِعدمِانجامِِ .2

 خسارتیِمطالبهِکندِ.
 

سهِروشِمطالبۀِخسارتِکهِدرِخصوصِخواهانِذکرِشد،ِبرایِمطالبۀِخسارتِتوسطِخواندهِازِِطریقۀ مطالبۀ خسارت توسط خوانده از خواهان: 
ِتِ.خواهانِنیزِجاریِاس

ِتواند: خوانده میِ
کمِِضمنِدادخواستِواخواهیِیاِتجدیدنظر،ِخسارتِدادرسیِراِمطالبهِکند؛ِبرایِمثال،ِدرِهمانِدادخواستِتجدیدنظرخواهی،ِعالوهِبرِاعتراضِبهِح .1

ِبدوی،ِخساراتِدادرسیِراِنیزِمطالبهِکندِ.
دعوا،ِقاضیِنسبتِبهِخساراتِنیزِبهِصورتِتوأمِباِاصلِدعوا،ِاقدامِبهِِدرِجریانِرسیدگیِبهِدعوا،ِمطالبۀِخسارتِکندِتاِدرِصورتِشکستِخواهانِدرِِ .2

 صدورِحکمِکند.ِِ
 البتهِدوِطریقۀِاولِدرِخصوصِمطالبۀِخساراتِتوسطِخواندهِازِخواهانِدرِرویۀِقضائیِمتروکِاستِ. ✓
 بعدِازِختمِرسیدگیِبهِدعواِوِدرِقالبِدادخواستِجداگانه،ِخساراتِخودِراِمطالبهِکندِ. .3

 بۀ خسارت توسط خوانده از خواهان:  شرط مطال
قِبودنِخود،ِاقدامِبهِطرحِدعقانون ✓ ِواِکندِ.گذارِشرطِمطالبۀِخسارتِخواندهِازِخواهانِراِچنینِبیانِداشتهِاستِکهِخواهانِعمدًاِوِباِعلمِبهِغیرُِمح 

 النفع: تشریح خسارات ناشی از عدم 
ِلِمطالبهِنیستِ.النفعِقابق.آ.د.مِخسارتِعدم515ِمادۀ2ِِبناِبرِتبصرۀِ 
ِالحصولِقائلِبهِتفصیلِشد.ِبدینِنحوِکهِ:الحصولِوِمنافعِمسلمالبتهِدرِاینِخصوص،ِبایدِبینِمنافعِمحتملِ

الحصول،ِمنافعیِاستِکهِطبقِجریانِعادیِامورِِاست.ِمنافعِمحتملِالحصولمحتملالنفع،ِمنافعِگذارِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِازِعدممنظورِقانون .1
شود؛ِمانندِاینکهِشخصیِکهِصدِمیلیونِتومانِپولِطلبکارِبوده،ِبیانِداردِکهِاگرِبدهکارِاینِصدِمیلیونِراِدرِزمانِمقررِبهِویِپرداختِِحاصلِنمی

رِاینِمدتِدوِبرابرِشده،ِپسِویِصدِمیلیونِتومانِسودِراِازِدستِدادهِوِضررِکردهِکردِوِباِتوجهِبهِاینکهِقیمتِطالِدکرد،ِباِآنِطالِخریداریِمیمی
ِخریده؛ِبنابراین،ِقابلِمطالبهِنیستِ.الحصولِاست؛ِچراِکهِمعلومِنیستِکهِطلبکارِلزومًاِطالِمیاست.ِاینِسود،ِیکِسودِمحتمل
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ِازِمنافعِمسلم .2 ِناشی ِ)ممکناماِخسارات ِاست.ِمنافعِمسلمالحصول(ِقابلِِالحصول ِامورِحاصلِمیمطالبه ِاستِکهِطبقِجریانِعادی شود.ِِالحصولِمنافعی
اغ،ِمنافعِِبرایِمثال،ِاگرِشخصیِدیگریِراِازِدسترسیِبهِباغشِمحرومِکندِوِموجبِشودِکهِمالکِباغِازِمنافعِباغِدرِآنِطولِمدتِمحرومِشود،ِمنافعِب

 الحصول(ِوِقابلِمطالبهِاستِ.الحصولِ)مسلمممکن
 

ِخسارتِتأخیرِتأدیه،ِشرایطِزیرِبایدِموجودِباشدِ:خسارت تأخیر تأدیه:   ِخسارتِتأخیرِدرِپرداختِپولِراِخسارتِتأخیرِتأدیهِگوییم.ِبرایِأخذ 
ِباشدِ.ِپرداختِپولِرایجِ)ریالِایران(،ِموضوعِتعهِد .1
 کردهِباشدِ.ِطلِبطلبکار،ِطلبِخودِراِازِمدیونِ .2
 اظهارنامهِیاِدادخواست(ِیاِغیررسمیِ)پیامک،ِایمیل،ِنامهِیاِبهِصورتِشفاهی(ِباشدِ.اینِمطالبه،ِممکنِاستِبهِصورتِرسمیِِ) ✓
 توجهِباشدِ.شاخصِقیمتِسالیانه،ِتغییرِفاحشِکردهِباشد؛ِیعنیِتورمِقابل .3
ریافتِخسارتِازِتأخیرِتأدیهِِپرداختِامتناعِکند؛ِباِاینِحال،ِدرِصورتِاعسارِیاِورشکستگیِمدیون،ِدزِِمدیونِدارایِتمکنِمالیِباشد؛ِوِباِوجودِاین،ِا .4

 منتفیِاستِ.
مابین،ِوجهِالتزامیِجهتِخسارتِتأخیرِتأدیهِتعیینِکردهِباشند،ِهمانِوجهِالتزامِبایدِبهِعنوانِخسارتِتأخیرِِاگرِطرفینِبهِموجبِقراردادِفیِِنکتۀ مهم:

 نند؛ِگرچهِبهِوضوحِبینِوجهِالتزامِتأخیرِتأدیهِوِرباِتفاوتِاستِ.دِاشود،ِهرچندِکهِبیشِازِنرخِتورمِباشد.ِبرخیِاینِامرِراِربویِمیتأدیهِپرداختِمی
 آغاز و پایان محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه: 

دیگر،ِمبدأِخسارتِتأخیرِِعبارتشود؛ِبهق.آ.د.مِخسارتِتأخیرِتأدیهِازِتاریخِمطالبهِتاِتاریخِصدورِحکمِمحاسبهِوِدرِحکمِدادگاهِدرجِمی522ِِطبقِمادۀِِ .1
ِشودِ.ِمطالبه،ِحالِشدهکهِِدینیینِنیست؛ِبلکهِآنِتاریخیِاستِکهِتأدیه،ِسررسیدِد

شود،ِولیِگرِطلبکارِقبلِازِطرحِدعوا،ِطلبِخودِراِبهِنحوِدیگری،ِمانندِاظهارنامهِوِایمیلِوِ...ِمطالبهِکردهِِتاریخِمطالبهِقلمدادِمیِِتاریخِتقدیمِدادخواست .2
 باشد،ِازِهمانِتاریخ،ِخسارتِتأخیرِتأدیهِخواهدِشدِ.

أیِخودِدرجِکند؛ِولیِمحاکمِمیزانِخسارتِتأخیرِتأدیهِراِدرِرأیِگرچهِطبقِنصِقانون،ِقاضیِبایدِخسارتِتأخیرِتأدیهِراِتاِزمانِصدورِحکمِمحاسبهِوِدرِِر .3
هاِبعدِازِصدورِآن،ِِکنند؛ِچراکهِممکنِاستِاینِحکم،ِسالکنند؛ِبلکهِمحاسبۀِمیزانِآنِراِتاِزمانِاجرایِحکم،ِبهِمرحلۀِاجراِواگذارِمیخودِدرجِنمی

 سارتِتأخیرِتأدیهِاستِ.اجراِشودِوِدائنِطبیعتًاِنسبتِبهِاینِمدتِنیزِمستحقِدریافتِخ
 

 مسائل خسارات دادرسی:
تصریحِنشدهِِِِ.ِخسارتِدادرسیِاعمِازِتمامیِمخارجیِکهِبرایِاثباتِدعواِیاِدفاعِضرورتِداشتهِباشد،ِتلقیِشدهِوِقابلِمطالبهِاست؛ِهرچندِکهِدرِقانون1

ِباشد؛ِمانند:ِهزینۀِایابِوِذهابِشهودِوِ..ِ.
مطالبۀِوجهِاسنادِتجاری،ِاقدامِبهِواخواستِعدمِتأدیهِنسبتِبهِسندِتجاریِکردهِباشد،ِهزینۀِواخواستِعدمِتأدیهِنیزِدرِِاگرِشخصیِقبلِازِطرحِدعواِِ .2

ِشمارِخساراتِدادرسیِقابلِمطالبهِاستِ.
 کندِ.تواندِخساراتِآنِراِازِطرفِدیگرِمطالبهِایِارائهِکندِکهِتأثیریِدرِاثباتِنداشتهِباشد،ِنمیاگرِیکیِازِطرفینِادله .3
 االصولِمبلغیِاستِکهِدرِقوانینِوِمقرراتِمعینِشدهِوِدرِصورتِعدمِتعیین،ِمیزانِآنِتوسطِدادگاهِتعیینِخواهدِشدِ.میزانِخساراتِدادرسیِعلی .4

 
 ق.آ.د.م( 157و  156اظهارنامه: )مواد 

ِمهِنکاتِذیلِقابلِذکرِاستِ:مطالبۀِحقِاست.ِدرِموردِاظهارنا  رسمی هاِیق.آ.د.مِازِراه156ِِاظهارنامه،ِطبقِتصریحِمادۀِ
ِکندِ.دادگاهِراِملزمِبهِرسیدگیِنمی .1
ِکندِ.بینِطرفینِرابطۀِدادرسیِایجادِنکردهِوِخواندهِراِملزمِبهِجوابِوِدفاعِنمی .2
ِشود.هاِابالغِمیاسنادِوِامالکِدفترِدادگاهاظهارنامه،ِتوسطِاداراتِثبت .3
 کندِ.ننده،ِاظهارنامهِراِدریافتِوِثبتِمیرویۀِعملیِاینِاستِکهِدفترِدادگاهِمحلِاقامتِاظهارِک .4
 اظهاراتِمأمورِابالغِمبنیِبرِابالغِاظهارنامه،ِسندِرسمیِاستِ. .5
رِبرِتسلیمِوجهِیاِمالِیاِسندیِازِطرفِاظهارکنندهِبهِمخاطبِباشد،ِبایدِآنِوجهِیاِمالِیاِسند،ِهنگامِتسلیمِاظها .6 رنامهِبهِمرجعِِاگرِاظهارنامهُِمشع 
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 حفاظتِآنِمرجعِقرارِگیردِ.ابالغ،ِتحتِنظرِوِ
ِآثار اظهارنامه در اثبات دعوا: 

ِاالصول،ِالزمِنیستِکهِشخصِخواهانِقبلِازِطرحِدعوا،ِبرایِخوانده،ِاظهارنامهِارسالِکردهِباشدِ.علی .1
کند.ِالبتهِسکوتِمخاطب،ِاگرِباِِنمیِباِتوجهِبهِاینکهِمخاطبِاظهارنامه،ِمکلفِبهِپاسخِبهِآنِنیست؛ِبنابراین،ِسکوتِاوِدرِبرابرِاظهارنامهِحقیِراِایجاد .2

 علمِبهِابالغِاظهارنامهِباشد،ِممکنِاستِدرِمواردی،ِازِقرائنِصحتِادعایِاظهارکنندهِتلقیِشودِ.
 گذار: الزام خواهان به فرستادن اظهارنامه قبل از طرح دعاوی ذیل توسط قانون

 ازِطرحِدعوا،ِبرایِخواندهِاظهارنامهِبفرستد.ِبرایِمثالِ:گذارِدرِبرخیِازِدعاوی،ِخواهانِراِملزمِکردهِاستِکهِقبلِقانون
 ِ(1356ق.ر.م.م14ِِمادۀ9ِِِاست.ِ)بند1356ِِبها،ِعلیهِمستأجریِکهِاجارهِاوِتابعِقانونِسالِطرحِدعوایِتخلیۀیدِبهِدلیلِعدمِپرداختِاجاره .1
 ق.تِ(129ِالشرکۀِبدهکارش.ِ)مادۀِلِسهمدرخواستِطلبکارِیکیِازِشرکاِبرایِانحاللِشرکتِتضامنی،ِبرایِوصولِطلبِخودِازِمح .2
 ق.آ.د.مِ(171ِطرحِدعوایِتصرفِعدوانیِعلیهِامین.ِ)مادۀِِ .3
 ق.آ.د.م(460ِِو459ِِدرخواستِنصبِداورِازِدادگاه،ِبهِدلیلِامتناعِطرفِمقابلِاختالفِازِنصبِداور.ِ)موادِ .4

 
 ق.آ.د.م( 449تا  442مواعد: )مواد 

ِشود.ِِدامِقضائیِبهِاصحابِدعواِیاِسایرِاشخاصِمرتبطِباِدعوا،ِمانندِکارشناسِدادهِمیموعدِمدتِزمانیِاستِکهِبرایِانجامِاق
 انواع مواعد: 

شدهِاست؛ِیعنیِمخاطب،ِمدتِمشخصیِازِتاریخِابالغیهِاخطاریه،ِفرصتِداردِتاِاقدامِِدرِاینِنوعِموعد،ِمیزانِموعدِدرِقانونِمشخصِِمواعد قانونی: .1
ِمشخصیِراِانجامِدهدِ.

ِ.درِاینِنوعِموعد،ِمیزانِموعدِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِمواعد قضائی: .2
 معین کردن مواعد قضائی طبق نظر قاضی: 

کند،ِتاِاقدامیِدرِآنِمهلتِمشخصِانجامِشود.ِدرِاینِفرض،ِمواعدِقضائی،ِشبیهِمواعدِقانونیِِازِتاریخِابالغِاخطاریه،ِمعینِمیِِقاضیِمدتیِمشخصیِرا .1
 شودِ.استِباِاینِتفاوتِکهِمواعدِقانونیِدرِقانونِوِمواعدِقضائیِتوسطِقاضیِتعیینِمی

 انقضایِموعدِذکرِخواهدِکردِ.عنوانِتاریخِقاضیِتاریخِمشخصیِراِ)مانندِدهمِخرداد(ِبه .2
 مسائل مواعد: 

اند؛ِدرِمواعدِقانونیِوِهمچنینِدرِمواعدِقضائیِدستۀِاولِ)درِآنِدستهِازِمواعدِقضائیِکهِابتدایِموعدِازِروزِابالغِِمواعدِدرِآیینِدادرسیِمدنیِخالص .2
ِشودِ.شود(،ِروزِابالغِوِروزِاقدام،ِجزءِموعدِمحسوبِنمیمحاسبهِمی

یابد،ِمگرِآنکهِآنِِشدهِخاتمهِمیشود(،ِموعدِدرِهمانِروزِتعیینعنوانِتاریخِانقضایِموعدِدرجِمییِدستۀِدومِ)مواعدیِکهِروزِخاصیِبهدرِمواعدِقضاِئ .3
ِروز،ِمصادفِباِتعطیلیِباشدِکهِدرِاینِصورت،ِآخرینِروزِموعد،ِروزِبعدِازِتعطیلیِخواهدِبودِ.

کهِآخرینِروزِاقدام،ِمصادفِباِتعطیلیِباشدِیاِدستگاهِقضائیِمربوطه،ِآمادۀِپاسخِنباشدِکهِدرِاینِِشود؛ِمگرِاینتعطیالتِنیزِجزءِمواعدِمحاسبهِمی .4
 شودِ.صورت،ِاولینِروزِبعدِازِتعطیالت،ِروزِاقدامِمحسوبِمی

 . وِچهارِساعتِاسِتق.آ.د.م:ِازِنظرِاحتسابِمواردِقانونی،ِسالِدوازدهِماه،ِماهِسیِروز،ِهفتهِهفتِروزِوِشبانهِروزِبیست443ِِطبقِمادۀِِ .5
 نحوۀ اجرای مواعد قانونی نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور: 

ِیابد،ِچهِایشانِخواهانِدعواِباشندِوِچهِخواندۀِدعوا.ِمواعدِقانونیِکمترِازِدوِماه،ِنسبتِبهِاشخاصِمقیمِدرِخارجِازِکشور،ِبهِدوِماهِافزایشِمی .2
یابد،ِِبهِدوِماهِافزایشِمیاگرِبرخیِازِخواندگانِمقیمِایرانِوِبرخیِدیگرِمقیمِخارجِازِکشورِباشند،ِازآنجاکهِمواعدِقانونیِنسبتِبهِمقیمینِخارجِازِکشورِِ .3

 یابدِ.مواعدِقانونیِنسبتِبهِمقیمینِداخلِنیزِبهِدوِماهِافزایشِمی
هاِمقیمِداخلِوِبرخیِمقیمِخارجِباشند،ِمواعدِنسبتِبهِمقیمینِِهاِجاریِنیست؛ِیعنیِاگرِبرخیِازِخواهانقاعدۀِمقررِدرِبندِفوق،ِدرِخصوصِخواهان .4

 یابدِ.داخلِافزایشِنمی
است،ِابالغِِمقیمِخارجِازِکشورِاست،ِدرِایرانِدارایِنمایندهِ)وکیل،ِقیمِیاِ...(ِباشد،ِباِتوجهِبهِاینکهِاوراقِبهِنمایندۀِاوِکهِدرِایرانِمقیمِِِِاگرِشخصیِکه .5

 یابدِوِمانندِمواعدِنسبتِبهِاشخاصِمقیمِدرِداخلِایرانِاست.شود؛ِبنابراین،ِمواعدِقانونیِبهِدوِماهِافزایشِنمیمی
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هاییِکهِخطابِبهِوکیلِِهِمقیمِخارجِازِکشورِاست،ِدارایِوکیلیِباشدِکهِآنِوکیل،ِمقیمِداخلِکشورِاست،ِدرِاینِصورت،ِنسبتِبهِابالغاگرِشخصیِک .6
ایشِِگیرد،ِمواعدِقانونیِبهِدوِماهِافزهاییِکهِخطابِبهِموکلِصورتِمیبهِابالغ شود؛ِاماِنسبتگیرد،ِمواعدِقانونی،ِبهِنحوِعادیِمحاسبهِمیصورتِمی

 یابدِ.می
گیرد،ِمواعدِقانونیِِهاییِکهِبهِوکیلِصورتِمیعکسِقاعدۀِفوقِنیزِجاریِاست؛ِیعنیِاگرِموکلِمقیمِداخلِوِوکیلِاوِمقیمِخارجِباشد،ِنسبتِبهِابالغ .7

 شودِ.حاسبهِمیشود،ِمواعدِقانونیِبهِهمانِنحویِکهِبودِِمهاییِکهِبهِموکلِانجامِمییابد؛ِاماِنسبتِبهِابالغبهِدوِماهِافزایشِمی
 ق.آ.د.م(  453تا  450تجدید موعد: )مواد 

ِتجدیدِمواعدِقضائیِ: .1
ِمجازِاست.ِِدیدِقاضیصالحبدونِاینکهِنیازِبهِدلیلِوِتوجیهِخاصیِداشتهِباشد،ِدرِصورتِ بار:برایِیک ✓
اضی،ِاثباتِکندِکهِباِمانعِقهریِمواجهِشدهِدادهِباشدِوِیاِمتقبار:ِدرِدوِصورتِممکنِاستِیاِدرِاعالمِموعدِسهوِوِخطاییِرویبرایِبیشِازِیک ✓

 استِ.
شود،ِمهلتِجدیدِنبایدِازِمهلتِقانونیِبیشترِباشد؛ِیعنیِدرِصورتِِبایدِتوجهِداشتِکهِدرِتمامِمواردیِکهِمهلتِقانونیِتجدیدِمی  تجدیدِمواعدِقانونی: .2

ترِازِآنِباشد.ِدرِخصوصِموجباتِتجدیدِموعد،ِبایدِبینِِتواندِبیشمیترِیاِمساویِباِمهلتِقانونیِباشد؛ِاماِنتمدیدِموعد،ِمهلتِجدیدِممکنِاستِکم
 مواعدِشکایتِازِرأیِ)واخواهی،ِتجدیدنظر،ِفرجامِوِاعادۀِدادرسی(ِباِسایرِمواعدِقانونیِقائلِبهِتفصیلِشویم؛ِبدینِنحوِکهِ:

 ق.آ.د.مِممکنِاستِ.۳۰۶ِادۀِِتجدیدِمواعدِشکایتِازِآراءِتنهاِدرِصورتِوجودِمعاذیرِچهارگانۀِقانونیِمذکورِدرِم ✓
ق.آ.د.مِمجازِاستِوِهمِدرِصورتیِمجازِاستِکهِدرِاعالمِموعد۳۰۶ِِِِاماِتجدیدِسایرِمواعدِقانونی،ِهمِدرِصورتِوجودِمعاذیرِقانونیِمذکورِدرِمادۀِِ ✓

شدهِباشدِوِدرِاینِمهلت،ِِپنجِروزِدرجِسهوِیاِخطاییِشدهِباشد.ِبرایِمثال،ِاگرِمهلتِاعتراضِبهِنظرِکارشناسِکهِهفتِروزِاست،ِدرِبرگۀِاخطاریه
 شودِ.ایِبرایِاعتراضِبهِنظرِکارشناسِدادهِمیروزهاعتراضیِبهِنظرِکارشناسِصورتِنگیرد،ِمجددًاِمهلتِهفت

ِذیِضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قانونی: ِفرد 
ّ
ِقانونیِرعایتِنشودِحق   دهد.ِِنمیشودِوِدادگاه،ِدیگرِبهِاوِمهلتِنفعِساقطِمیاگرِمواعد 

شودِِگونهِبرداشتِمیمانندِاینکهِنسبتِبهِسندیِادعایِجعلِشودِوِاستنادکنندهِظرفِدهِروزِازِتاریخِابالغ،ِاصلِسندِراِبهِدفترِدادگاهِتسلیمِنکند،ِاین
ِپوشیِکردهِاستِ.کهِصاحبِسندِازِاستفادهِازِآنِچشم

ِ
 ق.آ.د.م(  83تا  67ابالغ: )مواد 

دهدِبایدِمسبوقِبهِابالغِباشد.ِابالغِوِشیوۀِانجامِآنِبرِتمامیِاقداماتِوِتصمیماتِِبیشترِتصمیماتِوِاقداماتیِکهِدادگاهِانجامِمیِِاهمیت ابالغ:
ِدرستیِصورتِبگیردِ.دادگاهِوِحقوقِوِتکالیفِاصحابِدعواِاثرِداردِدرنتیجهِبایدِبه

ِاصحابِِِِهای مشمول مقررات:برگ  ِبه ِاخطاریه ِانواع ِاجرائیه،ِبرگدادخواست، ِاحضاریۀِدادگاه،ِدادنامه، ِبهِکارشناس، ِاخطار ِاظهارنامه، هاِِدعواِوِوکال،
ِوِاحکامِوِتصمیماتِدیوانِعدالتِاداریِابالغِبایدِطبقِترتیباتِوِمقرراتِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِصورتِبگیردِ.

 احکام کلی ابالغ:
هاییِمانندِسایتِاینترنتیِیاِپیامک،ِابالغِقانونیِِگیرد.ِابالغِازِروِشریقِاوراقِقضائیِصورتِمیدرِدادگاهِعمومی،ِابالغِبهِنحوِحضوریِدرِدادگاهِیاِازِط .1

ِرسانیِاستِ.محسوبِنشدهِوِصرفًاِبرایِتسریعِدرِاطالع
 ،ِرسیدِبگیردِ.شدهِدرِورقۀِقضائی،ِبهِمخاطب،ِابالغِکندِوِدرِبرگِدیگرِاخطاریهروز،ِاوراقِراِدرِآدرسِتعیین2ِمأمورِابالغِمؤظفِاستِظرفِِ .2
ضهِابالغِِاگرِدرِمحلِاقامتِمخاطب،ِدادگاهیِنباشد،ِاوراقِقضائیِتوسطِمأمورینِانتظامیِیاِبخشداریِیاِشورایِاسالمیِمحلِیاِباِپستِسفارشیِدوِقب .3

 شودِ.می
شودِتاِتوسطِدفترِآنِامتِاوِارسالِمیاگرِمخاطبِدرِحوزۀِدادگاهِدیگریِاقامتِداشتهِباشد،ِدادخواستِوِسایرِاوراقِقضائیِبرایِدفترِدادگاهِمحلِاِق .4

 دادگاه،ِابالغِشودِ.
وسیلۀِِآید.ِایشانِدادخواستِوِضمایمِآنِراِبِهوسیلۀِمأمورانِکنسولیِیاِسیاسیِایرانِبهِعملِمیاگرِمخاطبِدرِخارجِازِکشورِباشد،ِابالغِاوراقِقضائیِبه .5

ِیاِهرِوسیله ِبرایِخواِنمأمورینِسفارت ِباشد، ِامکانِداشته ِاطالعِدادگاهِمیدهِمیایِکه ِبه ِامورِخارجه ِازِطریقِوزارت کهِرسانند.ِدرصورتیفرستندِوِمراتبِرا
 دهدِ.درِکشورِمحلِاقامتِخوانده،ِمأمورانِکنسولیِیاِسیاسیِنباشندِاینِاقدامِراِوزارتِامورِخارجهِبهِهرِنحویِکهِمقتضیِبداندِانجامِمی

آید،ِاشخاصِمزبور،ِِاِکنسولی،ِبخشداریِیاِشورایِاسالمیِمحلِیاِرئیسِیاِکارگزینیِکارمندِبهِعملِمیدرِمواردیِکهِابالغِازِطریقِمأمورینِسیاسیِی .6
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ایِازِجریانِابالغِهستند.ِاگرِایشانِاوراقِراِبهِشخصِمخاطبِتحویلِدهند،ِابالغِواقعیِاست؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِممکنِاستِِمسئولِابالغِوِحلقه
 کلی،ِبهِدلیلِعدمِرعایتِقواعدِابالغ،ِباطلِباشدِ.کهِبهحسبِموردِابالغِقانونیِباشدِیاِآن

 مأمورِابالغِبایدِمواردِذیلِراِدرُِنَسخِاخطاریهِدرجِوِامضاِکندِ: .7
 نامِوِمشخصاتِخودِ. ▪
 شدهِباِتعیینِاینکهِچهِسمتیِنسبتِبهِمخاطبِاخطاریهِداردِ.نامِکسیِکهِدادخواستِبهِاوِابالغ ▪
 وِسالِباِتمامِحروفِ.ِِمحلِوِتاریخِابالغِباِتعیینِروز،ِماه ▪

ِاقسامِابالغِبهِشخصِحقیقیِبهِشرحِذیلِاستِ:ابالغ به شخص حقیقی:  
 بهِمعنایِتحویلِاوراقِبهِشخصِمخاطبِوِدریافتِرسیدِازِاوِاستِ.ِِابالغ واقعی: .1
 بستگانِوِخادمینِویِتحویلِشود.بهِمعنایِآنِاستِکهِاوراقِبهِشخصِمخاطبِتحویلِدادهِنشود؛ِبرایِمثال،ِبهِشخصیِمانندِابالغ قانونی:   .2

ِابالغ واقعی به اشخاص حقیقی:
ِشدهِبهِشخصِمخاطب،ِاینِابالغِیکِابالغِواقعیِاستِ.درِصورتِابالغِاوراقِتوسطِمأمورِابالغ،ِدرِهمانِآدرسِتعیین .1
یرِازِآدرسِمندرجِدرِورقۀِاخطاریه،ِاگرِتوسطِِهاِازِگرفتنِاوراقِامتناعِکند،ِابالغِاوراقِبهِشخصِمخاطبِدرِآدرسیِِغتواندِدرِسایرِآدرِسمخاطبِمی .2

 مخاطبِقبولِشود،ِابالغِواقعیِاستِ.
تحویلِشود.ِبهِِِِاگرِمخاطبِصغیرِیاِمجنونِباشد،ِبهِدلیلِعدمِدرکِاهمیتِاوراق،ِاوراقِنبایدِبهِایشانِتحویلِدادهِشود،ِبلکهِبایدِبهِولیِیاِقیمِایشان .3

 نمایندۀِایشانِاست،ِابالغِاوراقِبهِولیِیاِقیم،ِیکِابالغِواقعیِاستِ.ِدلیلِآنکهِولیِیاِقیمِایشانِدرِدادرسیِنیِز
 سوادِبودن،ِبایدِاثرانگشتِخودِراِدرِنسخۀِثانیِابالغِدرجِکندِ.باِتوجهِبهِاینکهِمخاطبِبایدِرسیدِبدهد،ِدرِصورتِبی .4

 ابالغ قانونی به اشخاص حقیقی:
تواندَِحسبِموردِباِتحویلِاوراقِِدرِآنِآدرسِشناختهِشود؛ِولیِحضورِنداشتهِباشد،ِمأمورِابالغِمیاگرِمأمورِابالغِبهِآدرسِاعالمیِمراجعهِکندِوِمخاطبِِ

ِتواندِبرایِامرِابالغ،ِمجددًاِمراجعهِکندِکهِالبتهِتکلیفیِبهِاینِکارِنداردِ.بهِبستگانِوِخادمینِیاِالصاقِدرِمحل،ِابالغِراِانجامِدهد.ِهمچنینِمی
 اص حقیقی: موارد ابالغ قانونی به اشخ

 شود.ِِامتناعِشخصِمخاطبِازِقبولِاوراقِدرِآدرسِاعالمی:ِدرِاینِصورت،ِتمامِاوراقِبهِدادگاهِبازِگرداندهِمی .1
شود؛ِاماِرویهِآنِاستِکهِحتیِدرِصورتِامتناعِمخاطبِازِقبولِاوراق،ِِدرِاینِخصوص،ِقانونِمقررِنمودهِاستِکهِتمامِاوراقِبهِدفترِدادگاهِاعادهِمی ✓

 ق.آ.د.مِذکرِنشده،ِاماِاقدامیِاحتیاطیِوِبالاشکالِاست.68ِشود.ِگرچهِاینِترتیبِدرِمادۀِِدرِمحلِالصاقِوِسایرِاوراقِبهِدفترِدادگاهِاعادهِمیاخطاریهِ
اوراقِدرِآدرسِِِشود.ِبلکهِدرِصورتِچنینِامتناعی،ِمأمورِابالغِمکلفِبهِابالغها،ِهیچِابالغیِمحسوبِنمیامتناعِمخاطبِازِقبولِاوراقِدرِسایرِآدرِس ✓

 اعالمیِاستِ.
شود.ِاینِِغِواقعیِمیاگرِپسِازِابالغِقانونیِاخطاریه،ِخواندهِدرِدادگاهِحاضرِشودِوِاوراقِدادخواستِوِسایرِضمایمِراِدریافتِکند.ِاینِابالغِتبدیلِبهِابال ✓

 قاعده،ِدرِسایرِمواردِابالغِقانونیِنیزِحاکمِاستِ.
 شده:طبِدرِآدرسِتعیینابالغِاوراقِبهِبستگانِیاِخادمینِمخا .2
 ابالغِاوراقِبهِبستگانِیاِخادمینیِصحیحِاستِکهِسنِوِوضعیتِظاهرِایشانِبهِنحویِباشدِکهِبرایِدرکِاهمیتِاوراق،ِکافیِباشدِ. ✓
مشاهدهِشود،ِکافیِِگذارِاحرازِسنِواقعیِوِمندرجِدرِاسنادِسجلیِراِالزمِندانسته،ِبلکهِهمینِمقدارِکهِسنِظاهریِمخاطبِِدرِاینِخصوص،ِقانون ✓

 استِ.
 کندِترجیحًاِبایدِباسوادِباشدِتاِاهمیتِاوراقِراِدرکِکندِ.شخصیِکهِبهِعنوانِبستگانِیاِخادمینِاوراقِراِدریافتِمی ✓
 اندِ.بستگانِمخاطبِاعمِازِبستگانِنسبیِیاِسببی ✓
 ایِنکردهِاستِ.گذارِابالغِبهِبستگانِراِمحدودِبهِهیچِطبقهِوِدرجهقانون ✓
 ها،ِغیرِازِآدرسِمندرجِدرِاخطاریهِباطلِاستِوِدارایِاثرِقانونیِنیستِ.بهِبستگانِیاِخادمینِمخاطبِدرِسایرِآدرِسِابالغِاوراق ✓
 یکِازِاقسامِابالغِنیستِوِباطلِاستِ.ابالغِبهِدوستانِوِهمسایگانِدرِشمارِهیچ ✓
 مندِیکِادارۀِدولتیِیاِشرکتِخصوصیِباشدِ.ابالغِبهِهمکارانِشخصِمخاطبِباطلِاستِوِاینِابالغ،ِقانونیِنیست؛ِچهِمخاطب،ِکاِر ✓
اورِا ✓ بنابراین،ِتحویلِ یاِمدیرعاملِآنِشرکت؛ِ ادارهِ نهِخادمینِرئیسِ یاِشرکتِخصوصی،ِخادمینِشخصِحقوقیِهستند؛ِ ادارۀِدولتیِ قِِکارمندانِیکِ
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 تِ.مختصِبهِرئیسِیاِمدیرعاملِادارهِیاِشرکت،ِبهِکارمندانِآنِادارهِیاِشرکت،ِفاقدِوجاهتِقانونیِاس
بهِ  ولیِدادخواستِوِضمایمِآن؛  شودشده:ِاخطاریۀِتعیینِوقتِدرِمحل،ِالصاقِمیامتناعِبستگانِیاِخادمینِمخاطبِازِدریافتِاوراقِدرِآدرسِتعیین .3

 شودِ.دادگاهِاعادهِمی
✓ ِِ اوراق،ِدرِمادۀ قبولِ ازِ امتناعِشخصِمخاطبِ اوراقِکهِدرِمادۀ68ِِِِتکلیفِ ازِقبولِ بیانِشدهِاست.ِمنظورِاستنکافِ آمده،ِفقط70ِِِِق.آ.د.مِ ق.آ.د.مِ

 استنکافِبستگانِیاِخادمینِازِقبولِاوراقِقضائیِاستِ.
 شودِ.شود؛ِولیِبقیۀِاوراقِعودتِدادهِمیعدمِحضورِمخاطب،ِبستگانِیاِخادمینِدرِمحل:ِاخطاریۀِتعیینِوقت،ِدرِمحل،ِالصاقِمی .4
شودِکهِِعدمِحضورِمخاطب،ِبستگانِوِخادمینِاوِدرِآدرسِاعالمی،ِدرِصورتیِاخطاریهِدرِمحلِالصاقِوِاینِابلغِیکِابالغِقانونیِتلقیِمیدرِصورتِِ ✓

ِِشودِتاِحسبِاینکهِمخاطب،ِخواهانِبودهِیاِخواندهِتصمیمِمقتضیِاتخاِذمخاطبِدرِمحلِشناختهِشود،ِدرِغیرِاینِصورت،ِتمامِاوراقِبهِدفترِاعادهِمی
 شود.

اگرِمخاطبِدرِآدرسِاعالمیِحاضرِنباشدِوِشخصیِازِبستگانِیاِخادمینِاوِدرِآدرسِاعالمی،ِحاضرِباشدِکهِسنِوِوضعیتِظاهریِاوِبرایِدرکِِ ✓
 دِ.اهمیتِاوراقِکافیِنیست،ِمأمورِابالغِبایدِبهِنحوِمقررِدرِاینِبندِعملِکند؛ِیعنیِاخطاریهِراِدرِمحلِالصاقِوِسایرِاوراقِراِاعادهِکن

گهیِدرِروزنامۀِکثیراالنتشارِبهِعملِمی المکان:ابالغِبهِخواندۀِمجهول .5  آید.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:ازِطریقِنشرِآ
 نشدهِوِتعریفِآن،ِوابستهِبهِعرفِاستِ.روزنامۀِکثیراالنتشارِدرِقانونِتعریف ✓
گهیِدرِهفته ✓  کندِ.نامهِماهنامهِکفایتِنمیانتشارِآ
بیابدِمیواندهِراِمجهولاگرِخواهان،ِخ ✓ اوِ ازِ آدرسیِ اماِدرِجریانِدادرسی،ِ باشد؛ِ ازاینالمکانِمعرفیِکردهِ تاِ ارائهِکندِ بهِدادگاهِ راِ اینِآدرسِ پسِِتواندِ

 هاِبهِآدرسِجدیدِارسالِشود.اخطاریه
گهیِراِبخواهدِ.مجهولتواندِاوِراِاگرِخواهان،ِخواندهِراِمقیمِخارجِازِکشورِمعرفیِکند،ِدیگرِنمی ✓  المکانِمعرفیِکندِوِابالغِازِطریقِنشرِآ
المکانِمعرفیِکند؛ِاماِآدرسِمخاطبِبرایِدفترِدادگاهِمعلومِباشد،ِدرِاینِصورت،ِابالغِبهِهمانِآدرسیِکهِازِخواندهِِاگرِخواهان،ِخواندهِراِمجهول ✓

گهیِ.  معلومِاست،ِصورتِگیرد،ِنهِازِطریقِنشرِآ
گهیِدرِ ✓  روزنامۀِکثیراالنتشار،ِبرِعهدۀِخواهانِاستِ.هزینۀِنشرِآ
اگرِآدرسیِکهِخواهانِازِخواندهِارائهِکرده،ِاقامتگاهِقراردادیِخواندهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِهمانِآدرس،ِمالکِعملِقرارِِ  ابالغِدرِاقامتگاهِقراردادی: .6

شودِوِاینِشدهِتلقیِمیاشتهِباشدِوِشناساییِنشود،ِبازهمِاوراق،ِابالغشود.ِاگرِخواندهِدرِآدرسِمزبورِحضورِندگیردِوِاوراقِدرِهمانِآدرسِابالغِمیمی
 ابالغِیکِابالغِقانونیِاستِ.

هاِِهِاخطاریهابالغِبهِخواندگانِغیرمحصور:ِاگرِشخصیِعلیهِخواندگانِغیرمحصور،ِمانندِاهالیِیکِکوچهِیاِمنطقهِیاِروستاِطرحِدعواِکند،ِعالوهِبرِآنک .7
گهیِمیدرِروزنامۀِِکِوِدادخواست صورتِجداگانه(ِابالغِشود.ِدرِاینِِشود،ِیکِنسخهِازِآنِنیزِبایدِبهِیکیِازِخواندگانِ)نهِهریکِازِایشانِبهثیراالنتشارِآ

 خصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:
انِاینِنسخهِراِبهِشورایِِتِوشود،ِبایدِبهِچهِکسیِتحویلِشود،ِقانونِساکتِاست.ِبرایِمثال،ِمیایِکهِبهِخواندگانِابالغِمیدرِخصوصِاینکهِنسخه ✓

 مدیرهِمجتمعِیاِمسجدِمنطقهِابالغِکردِ.اسالمیِروستا،ِرئیسِهیئت
 ق.آ.د.م(   68مادۀ  2ابالغ به مخاطب زن: )تبصرۀ  

ِگیردِ.جاِصورتِمیبرِاساسِقانونِمدنی،ِجزِدرِبرخیِاستثنائات،ِزنِبایدِدرِمنزلِشوهرِسکونتِداشتهِباشدِوِدرنتیجهِابالغِدرِهمان ✓
نظرِازِاینکه،ِاینِعدمِسکونت،ِموجهِوِقانونیِباشدِیاِناموجهِوِناشیِازِنشوزِباشد،ِاوراقِقضائیِدرِهمانِِرتِعدمِسکونتِزنِدرِمنزلِشوهر،ِصرفدرِصو ✓

 محلِسکونتِیاِمحلِکارِزنِبهِاوِابالغِخواهدِشدِ.
ِق.آ.د.م(  62مادۀ   1ابالغ به کارکنان دولت و مؤسسات عمومی: )تبصرۀ 

تواندِاوراقِراِبرایِابالغِبهِنزدِکارگزینیِآنِادارهِیاِرئیسِکارمندِِهایِدولتیِباشد،ِدادگاهِمیکارمندِدولتِیاِمؤسساتِعمومیِیاِشرکتِِهرگاهِمخاطب،ِ
ِارسالِکند.ِایشانِمکلفندِظرفِدهِروزِاوراقِراِبهِکارمندِابالغِکردهِوِنتیجهِراِبهِدفترِدادگاهِاعادهِکنندِ.

ِاندِ.ازِجانبِرئیسِکارمندِیاِکارگزینی،ِایشانِمرتکبِتخلفِاداریِشدهدرِصورتِعدمِاقدامِمقتضیِ ✓
تواندِاوراقِراِبرایِابالغِبهِنزدِرئیسِکارمندِیاِکارگزینیِبفرستد؛ِاماِمکلفِنیستِازِاینِروشِاستفادهِکند،ِبلکهِدرِخصوصِکارمندانِدولت،ِدادگاهِمی ✓

 ایرِموارد،ِاوراقِراِبهِمأمورِابالغِتحویلِدهدِتاِمأمورِابالغ،ِاوراقِراِبهِشخصِمخاطبِتحویلِدهدِ.تواندِبهِجایِاستفادهِازِاینِروش،ِمانندِِسدادگاهِمی
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شود؛ِبلکهِایشانِحکمِمأمورِابالغِراِدارند؛ِیعنیِاگرِاوراقِراِبهِکارمندِتحویلِدهند،ِیکِِصرفِتحویلِاوراقِبهِرئیسِیاِکارگزینی،ِابالغِمحسوبِنمی ✓
یاِِابالغِواقعیِصورتِِ یاِبهِدلیلِمأموریتِطوالنیِ گرفتهِوِاگرِکارمندِازِقبولِاوراقِامتناعِکند،ِابالغِقانونیِاستِوِاگرِکارمندِدرِادارهِشناختهِنشودِ

 دسترسِنباشد،ِابالغِمحققِنشدهِوِبایدِاوراقِراِبهِدادگاهِاعادهِکنندِ.مرخصیِطوالنی،ِقابل
آ ✓ بهِنحوِمطلقِ انتهایِتبصرهِِگرچهِدرِمتنِقانون،ِعبارتِ»شرکت«ِ اینکهِدرِ بهِ باِتوجهِ اماِ یاِکارمندِخاطی68ِِِِمادۀ1ِِِِمده،ِ ازِمجازاتِرئیسِ ق.آ.د.مِ

 گذارِشرکتِدولتیِراِمدنظرِداشتهِاستِ.شودِکهِقانونکارگزینیِطبقِقانونِرسیدگیِبهِتخلفاتِاداری،ِسخنِگفته،ِمشخصِمی
 ق.آ.د.م( 76مادۀ  2ابالغ به شخص ورشکسته: )تبصرۀ 

ِشودِ.بهِیکِامرِمالیِباشد،ِاوراقِقضائیِحسبِموردِبهِادارۀِتصفیهِیاِمدیرِتصفیهِابالغِمی،ِراجعاگرِدعوا ✓
ِشودِ.بهِیکِامرِغیرمالیِباشد،ِاوراقِهمچنانِبهِشخصِاصیلِ)تاجرِورشکسته(،ِابالغِمیاگرِدعوا،ِراجع ✓

ِشود.اوراقِقضائیِبهِادارۀِزندانِارسالِمیِابالغ به شخص زندانی:
ترینِوقتِممکن،ِاوراقِراِبهِزندانیِابالغِِاندِدرِکوتاهنشده،ِمسئولینِادارۀِزندانِمکلفباِتوجهِبهِآنکهِدرِقانون،ِمهلتیِبرایِابالغِتوسطِادارۀِزندانِبیان ✓

ِوِنتیجهِراِبهِدفترِدادگاهِاعادهِکنند.
دارِامرِابالغِاست؛ِیعنیِاگرِمخاطب،ِاوراقِراِقبولِکند،ِِشود؛ِبلکهِادارۀِزندان،ِمانندِمأمورِابالغ،ِعهدهابالغِمحسوبِنمیِِتحویلِاوراقِبهِادارۀِزندان، ✓

 اینِابالغ،ِیکِابالغِواقعیِاستِوِاگرِمخاطب،ِازِقبولِاوراقِامتناعِکند،ِاینِابالغ،ِیکِابالغِقانونیِاستِ.
 ق.آ.د.م( 71)مادۀ ابالغ به مخاطب مقیم در خارج از کشور: 

ِدرِصورتیِکهِمخاطب،ِمقیمِخارجِازِکشورِباشد،ِابالغِبهِاینِشرحِاست:
ِایرانِوِآنِکشورِخارجی،ِِ .1 ِبین ِتعاونِقضائیاگر ِپیشِِمعاهدۀ ِنیز ِابالغات ِباشدِوِدرِآنِمعاهده،ِشیوۀ ِباشد،ِطبقِهمانِشیوهِعملِمیموجود ِشودِ.بینیِشده
 ایِبرقرارِنباشدِ:اگرِچنینِمعاهده .2
 شودِ.وسیلۀِمأمورانِکنسولیِیاِسیاسیِایرانِانجامِمیابالغِدادخواستِدرِخارجِازِکشورِبه ✓

فرستندِوِمراتبِراِازِطریقِوزارتِامورِِایِکهِامکانِداشتهِباشد،ِبرایِخواندهِمیوسیلۀِمأمورینِسفارتِیاِهرِوسیلهایشانِدادخواستِوِضمایمِآنِراِبه
 دهندِ.خارجهِبهِدادگاهِاطالعِمی

ِدهدِ.یگرِدرِکشورِمحلِاقامتِخوانده،ِمأمورانِکنسولیِیاِسیاسیِنباشند،ِاینِاقدامِراِوزارتِامورِخارجهِبهِهرِطریقیِکهِمقتضیِبداندِانجامِِمِا ✓
 ق.آ.د.م( 75ابالغ به اشخاص حقوق دولتی و عمومی: )مادۀ  
 .شودمقامِاوِابالغِمیابالغِواقعی:ِاوراقِبهِرئیسِدفترِمرجعِخطابِیاِقائم .1

 تواندِدبیرخانۀِآنِسازمانِباشدِ.مقامِرئیسِدفتر،ِمیقائم ✓
 مقامِاوِابالغِخواهدِشدِ.درِدعاویِمربوطِبهِشعبِمراجعِباال،ِبهِرئیسِدفترِشعبۀِمربوطِیاِقائم ✓
 قانونیِنیستِ.مقامِاو،ِِدرِخصوصِابالغِبهِاینِاشخاصِحقوقی،ِتحویلِاوراقِبهِسایرِمستخدمین،ِغیرِازِرئیسِدفترِمرجعِمخاطبِیاِقائم ✓
دهد؛ِاماِاگرِِگرچهِطبقِقانون،ِمأمورِابالغ،ِمکلفِبهِتحویلِاوراقِبهِرئیسِادارۀِدولتیِنیستِوِکافیِاستِکهِاوراقِراِبهِرئیسِدفترِآنِادارهِتحویلِ ✓

 مأمورِابالغ،ِاوراقِراِبهِرئیسِادارۀِدولتیِتحویلِدهد،ِاینِابالغِنیزِصحیحِوِیکِابالغِواقعیِاستِ.
شود.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِِمقامِاوِازِاخذِاوراق،ِمراتب،ِدرِبرگِاخطاریهِقیدِوِتمامِاوراقِاعادهِمیدرِصورتِامتناعِرئیسِدفترِیاِقائم  یِ:ابالغِقانون .2

 باشیدِکهِ:
راجعِصالحهِاعالمِوِبهِمجازاتِِمِِوسیلۀِمدیرِدفترِدادگاه،ِبهاستنکافِازِگرفتنِاوراقِاخطاریهِوِضمایمِوِندادنِرسید،ِتخلفِازِانجامِوظیفهِاستِوِبِه ✓

 مقررِدرِقانونِرسیدگیِبهِتخلفاتِاداریِمحکومِخواهدِشدِ.
 وقتِابالغِازِطریقِالصاقِراهِنداردِ.درِاشخاصِحقوقیِدولتیِوِعمومی،ِهیچ ✓
صحیحِمعینِنکردهِِِطوِرالمکانِنیستند؛ِزیرا،ِاگرِخواهان،ِآدرسِشخصِحقوقیِعمومیِرا،ِبهوقتِمجهولاشخاصِحقوقیِدولتیِوِعمومی،ِهیچ ✓

گهیِراهِنداردِ.باشد،ِآدرسِتوسطِمدیرِدفتر،ِقابل  کشفِاست؛ِبنابراین،ِدرِآنهاِابالغِازِطریقِنشرِآ
ق.آ.د.م( 76ابالغ به اشخاص حقوق خصوصی: )مادۀ   

 صورت،ِابالغِواقعیِاستِ.مقامِیاِدارندگانِحقِامضا،ِابالغِشود.ِدرِاینِاوراقِبایدِبهِمدیرِ)مدیرعامل(ِیاِقائم ابالغِواقعیِ: .1
 ابالغِقانونیِ: .2
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 شود.ِاینِابالغ،ِیکِابالغِقانونیِاستِ.درِصورتِامتناعِاینِاشخاص،ِتمامِاوراقِاعادهِمی ✓
 گیرد.ِاینِابالغ،ِیکِابالغِقانونیِاستِ.درِصورتِعدمِحضورِاینِاشخاص،ِابالغِبهِمسئولِدفترِمؤسسهِصورتِمی ✓
 شودِ.خصوصی،ِتحویلِابالغِبهِسایرِکارمندانِباطلِاستِوِابالغِمحسوبِنمیدرِخصوصِابالغِبهِاشخاصِحقوقیِ ✓
شود.ِدرِاینِصورت،ِابالغِقانونیِِدرِصورتیِکهِمسئولِدفترِمؤسسهِازِگرفتنِاوراق،ِامتناعِورزد،ِاخطاریهِدرِمحل،ِالصاقِوِسایرِاوراقِبهِدادگاهِاعادهِمی ✓

 استِ.
شود.ِدرِاینِصورت،ِابالغِِه،ِحضورِنداشتهِباشند،ِاخطاریهِدرِمحلِالصاق،ِوِسایرِاوراقِبهِدادگاهِاعادهِمییکِازِمدیرانِوِمسئولِدفترِمؤسسهرگاهِهیچ ✓

 قانونیِاستِ.
هاِاستعالمِبگیردِوِاوراق،ِبهِآدرسِآخرینِمحلیِکهِبهِادارۀِثبتِِهرگاهِشخصِحقوقِخصوصی،ِدرِمحلِشناختهِنشود،ِمدیرِدفترِبایدِازِادارۀِثبتِشرکت ✓

شود.ِدرِاینِصورت،ِاینِابالغ،ِِشده،ِابالغِخواهدِشد.ِاگرِاینِآخرینِآدرسِاعالمی،ِصحیحِنباشدِبازهمِاوراقِدرِآنِآدرس،ِابالغِمیمعرفیهاِِشرکت
 شودِ.یکِابالغِقانونیِمحسوبِمی

هاِاعالمِکند؛ِدرِغیرِِبِراِبهِادارۀِثبتِشرکتها،ِآدرسِشرکتیِتغییرِیابد،ِآنِشرکتِمکلفِاستِکهِمراتهایِشهرداریِیاِنامِخیاباناگرِبرِاثرِتغییرِپالِک ✓
ها،ِمالکِامرِابالغِاستِوِشناختهِنشدنِایشانِدرِآدرسِموجودِدرِپروندۀِثبتیِممکنِِاینِصورت،ِهمچنانِآخرینِآدرسِموجودِدرِادارۀِثبتِشرکت

 استِموجبِتضررِایشانِشودِ.
گهیِراهِندارد؛ِزیراِاگرِاشخاصِحقوقیِِهیچطریقِالصاقِراهِدارد؛ِاماِبهطورِکهِمشاهدهِشدِابالغِازِِدرِموردِاشخاصِحقوقیِخصوصی،ِهمان ✓ وجه،ِنشرِآ

شده،ِابالغِصورتِخواهدِگرفت،ِچهِاینِآدرس،ِصحیحِوِِهاِمعرفیخصوصی،ِدرِمکانِاعالمیِشناختهِنشوند،ِدرِآخرینِآدرسیِکهِبهِادارۀِثبتِشرکت
 چهِناصحیحِباشدِ.
 ق.آ.د.م(  76مادۀ  3حالل: )تبصرۀ های تجاری بعد از انابالغ به شرکت

ِاگرِشرکتِتجاری،ِمنحلِشود،ِاوراقِقضائیِبایدِبهِمدیرِتصفیهِابالغِشود. ✓
 اگرِشرکتِتجاریِمنحلِشودِوِمدیرِتصفیهِمعینِنشدهِباشد،ِاوراقِقضائیِبایدِبهِآخرینِمدیرعاملِشرکت،ِدرِآخرینِآدرسِشرکتِابالغِشود. ✓
ِاوراق ✓ ِباشد، ِتحویلِمیِِاگرِشرکتِورشکستهِشده ِتصفیه، ِادارۀ ِیا ِتصفیه ِبهِمدیرِدفتر ِایشان،ِقائمقضائیِحسبِمورد ِآنکه ِبه ِتوجه ِبا ِتاجرِورشکستهِِشود. مقام

 هستند،ِتحویلِاوراقِبهِشخصِمدیرِتصفیهِیاِمسئولِمربوطهِدرِادارۀِتصفیهِیکِابالغِواقعیِاستِ.
 اوراقِبهِادارۀِمزبورِاوراقِبایدِبهِرئیسِدفترِمرجعِمخاطبِتحویلِشودِ.باِتوجهِبهِآنکهِادارۀِتصفیهِیکِادارۀِدولتیِاست.ِدرِابالغِ ✓

 ابالغ به نماینده: 
ِشود.غِمیاگرِهریکِازِاصحابِدعوا،ِدارایِنماینده،ِاعمِازِوکیل،ِولی،ِقیم،ِمدیرِتصفیهِوِ...ِباشند،ِاوراقِقضائیِوِوقتِدادرسی،ِبهِایشانِاباِل ✓
 شودِ.باشد،ِاوراقِقضائیِوِوقتِدادرسیِبهِوکیلِآنِادارهِابالغِمیاگرِیکِادارۀِدولتی،ِدارایِوکیلِ ✓
کندِوِممکنِاستِدرِهرِجلسه،ِتغییرِِق.آ.د.مِصرفًاِبهِعنوانِمأموریتِازِجانبِاداره،ِدعواِراِتعقیبِمی32ِِنمایندۀِحقوقیِاداراتِوِنهادهایِمذکورِدرِمادۀِِ ✓

دقیقِکلمهِنیست،ِبلکهِیکیِازِاجزایِادارهِاستِوِبنابراین،ِابالغِاوراقِقضائیِبهِاو،ِفاقدِاثرِحقوقیِِیابد.ِازِهمینِروِکارمندِمزبور،ِیکِنمایندِبهِمعنایِِ
 است.ِالبتهِرویۀِعملیِبرخیِازِمحاکمِبرخالفِاینِامرِاستِ.

 
 ابالغ الکترونیکی: 

ِمرتبطِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِدرِکنارِآیین هایِریاستِقوۀقضاییهِدرِبابِابالغِالکترونیکیِکهِبهِنوعیِباعثِِنامهبرایِتسّلطِبرِبحثِابالغِبایدِمواد ّ
ِِمتروِک مواد 67ِِِِشدنِ آیین83ِِتا کهِ شودِ دقتِ شود.ِ مطالعهِ یکدیگرِ باِ استِ شدهِ ابالغِِنامهق.آ.د.مِ شکلِ وِ ابالغِ روشِ لحاظِ بهِ صرفًاِ مربوطهِ هایِ
ِتفاوتیِباِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِنداردِ.ِابالغِقانونیباِِابالغِواقعیهاییِداردِوِااّلِبهِلحاظِماهیتِابالغ،ِماهیتِنوآوری

نامهِبرایِدرکِشیوۀِابالغِاهمیتِدارد.ِدقتِشودِکهِسؤاالتِمطروحهِاحتمالیِازِقوانینِِپسِمواّدِآیینِدادرسیِمدنیِبرایِفهمِماهیتِابالغِوِموادِآیین
ِمتفاوتِاستِ.ِِشکلِآنهاِ)ظاهرِآنها(فاوتیِباِقانونِعامِندارد،ِبلکهِصرفًاِهایِراجعِبهِابالغ،ِغالبًاِبهِلحاظِماهیت،ِتنامهخاصِازِجملهِآیین

ِبرایِمثالِ:
ایِیاِمخابراتی«ِوصولِالکترونیکیِقضاییِبهِحسابِکاربریِمخاطبِدرِسامانۀِابالغ،ِابالغِِهایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِِبهِموجبِ»مادۀِِ
80ِِق.آ.د.مِ+69ِِِِو68ِِشود.(ِهمانندِموادِاست.ِ)صرفِوصولِدرِحسابِکاربریِابالغِقانونیِمحسوبِمیِنونیابالغِقاشود،ِکهِمقصودشِمحسوبِمی
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ِکهِالصاقِبرابرِباِابالغِقانونیِِاست.ِ
ثبتِزمانِوِسایرِجزئیاتِِایِیاِمخابراتی«ِرؤیتِاوراقِقضاییِدرِسامانۀِابالغِکهِبهِهمراهِِهایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِِبهِموجبِ»مادۀِِ

ِشود.ق.آ.د.مِکهِدریافتِاوراقِتوسطِمخاطب،ِابالغِواقعیِمحسوبِمی68ِوِصدرِمادۀ67ِِِگردد.ِهمانندِمادۀِباشد،ِابالغِواقعیِمحسوبِمیمی
70ِِمراجعهِبهِسامانۀِابالغِنیزِهمانندِمادۀِِایِیاِمخابراتی«ِخودداریِوِامتناعِازِِهایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِِمادۀ2ِِِِِبهِموجبِ»تبصرۀِِ

ِشود.ق.آ.د.مِابالغِقانونیِمحسوبِمی
ِایِیاِمخابراتیِاحکامِوِشرایطِابالغِالکترونیکیِبیانِشدهِاستِ.هایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِو12ِِِدرِموادِِ ✓
شودِوِدرِصورتِتغییرِآنها،ِِۀِثنا(ِازِقبیلِآدرسِوِشمارهِتلفن،ِسابقۀِقضائیِمحسوبِمیایِابالغِالکترونیکیِ)سامانشدهِدرِسامانۀِرایانهاطالعاتِثبت ✓

رت،ِاوراقِبرِمبنایِِمانندِتغییرِآدرس،ِنام،ِتلفنِهمراهِوِمانندِآنها،ِاشخاصِبایدِتغییراتِایجادشدهِراِبالفاصلهِدرِسامانۀِثناِثبتِکنند.ِدرِغیرِاینِصو
ِسابق،ِمعیارِابالغِوِاقداماتِقضاییِاستِ.شودِوِاِطاطالعاتِسابق،ِابالغِمی  العات 

ِقضاییِدرِحسابِکاربریِرایانه ✓ ِاوراق  رفِوصول   شودِ.ایِمخاطبِدرِسامانۀِابالغ،ِابالغِمحسوبِمیص 
 ونیِاستِ.شود،ِوِدرِنتیجه،ِنوعیِابالغِقانمنزلۀِاستنکافِازِقبولِاوراقِقضاییِمحسوبِمیخودداریِمخاطبِازِمراجعهِبهِسامانۀِابالغ،ِبه ✓
ایِوِسامانهِمخابراتیِِاطالعیِکندِکهِثابتِکندِبهِلحاظِعدمِدسترسیِیاِنقصِدرِسامانهِرایانهتواندِاظهارِبیدرِابالغِالکترونیکی،ِمخاطبِدرِصورتیِمی ✓

 ازِمفادِابالغِمّطلعِنشدهِاستِ.
رفِوصولِاوراقِدرِسامانه،ِابالغِمحسوبِمی ✓ شودِوِباِثبتِزمانِوِسایرِِنیست؛ِاماِرؤیتِآنهاِابالغِواقعیِمحسوبِمیشودِوِرؤیتِآنهاِالزمِِگرچهِص 

 منزلۀِرسیدِاستِ.شود.ِورودِبهِسامانۀِابالغِازِطریقِحسابِکاربریِوِرؤیتِاوراقِازِاینِطریقِبهجزئیات،ِذخیرهِمی
 اینهاِروِیکِنگاهِبندازیدِ:

3/91ِِ/22ِنامۀِارائۀِخدماتِالکترونیکِقضاییِمصوبآیین14ِتا1ِِ+ِموادِ
95ِِ/24/5ایِیاِمخابراتیِمصوبِِهایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین32ِتا1ِِِ+ِِموادِِ

ِ
 فاصلۀ ابالغ وقت دادرسی تا زمان تشکیل جلسه: 

 بایدِحداقلِپنجِروزِفاصلهِازِابالغِوقتِبهِهریکِازِطرفینِتاِجلسۀِدادرسیِباشدِ. ✓
گهیِابالغِشدهِباشدِ.بایدِحداقلِیکِماهِفاصلهِتاِوقتِ ✓  دادرسیِلحاظِشود،ِاگرِوقتِدادرسی،ِازِطریقِنشرِآ
 اگرِمخاطب،ِمقیمِخارجِازِکشورِاست،ِفاصلۀِابالغِبهِاوِتاِجلسۀِدادرسی،ِبایدِحداقلِدوِماهِباشدِ. ✓
 هفتِروزِباشدِ.اگرِدادگاه،ِخودِمستقیمًاِشهودِراِدعوتِکند،ِفاصلۀِابالغِاخطاریهِبهِشاهدِتاِجلسۀِدادرسی،ِبایدِحداقلِِ ✓

اگرِیکیِاصحابِدعوا،ِدرِآدرسِمشخصیِشناختهِشود؛ِیعنیِاوراقِقضائیِبهِویِابالغِ)اعمِازِواقعیِوِقانونی(ِشود،ِبرایِویِسابقۀِسابقۀ ابالغ:  
د،ِاوراقِقضائیِبهِهمانِمحلِسابق،ِِآید؛ِبدینِمعنیِکهِاگرِآدرسِخودِراِتغییرِدهدِبایدِبهِدادگاهِاطالعِدهدِوِاگرِبهِدادگاهِاطالعِندهابالغِبهِوجودِمی

شود.ِاینِابالغ،ِیکِابالغِِایِازِاخطاریه،ِدرِمحلِالصاقِمیمکانِکردهِباشد،ِبازهمِنسخهشودِوِاگرِمخاطبِدرِآنِآدرسِشناختهِنشودِیاِنقلابالغِمی
ِشود.ِِقانونیِتلقیِمی

ِشودِ.میسابقۀِابالغِبرایِیکِپرونده،ِبرایِپروندۀِدیگرِسابقۀِابالغِمحسوبِن ✓
به ✓ داریم؛ِ جداگانهِ ابالغِ سابقۀِ دادرسی،ِ مرحلۀِ هرِ نمیعبارتبرایِ محسوبِ ابالغِ سابقۀِ بعدیِ مراحلِ برایِ مرحله،ِ یکِ ابالغِ سابقۀِ یاِِدیگر،ِ شودِ

 دیگر،ِسابقۀِابالغِهرِمرحله،ِبرایِهمانِمرحله،ِسابقۀِابالغِاستِ.عبارتبه
✓ ِ  گیرد.موجودِاست،ِبرایِابالغِاجراییهِبهِاو،ِسابقۀِابالغِمحسوبِشدهِوِمالکِعملِقرارِمیِِعلیهآخرینِآدرسیِکهِدرِپروندۀِدادرسیِازِمحکوم 

 بندی »مفهوم و انواع ابالغ«:جمع

ِِا بالغِواقعیِِهدفِابالغِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِصرفًاِوصولِوِایصالِاست،ِنهِاطالع.ِلذاِاطالع،ِشرطِابالغِواقعیِنیست.ِصرفًاِ»رساندن«،ِشرط 
«ِآنِشرطِاست.ِولوِاینکهِاطالعِحاصلِنشود.ِالبتهِعدمِاطالعِقابلاست ِاثباتِاستِ..ِدرِسامانهِ»دیدن«ِنهِالزامًاِ»فهمیدن 

ِاطالعِدرِآنِشرطِنیستِ. ِابالغِیعنیِرساندنِ)ازِریشۀَِبَلَغ(ِوِصرفًاِمقصودِ»وصولِاوراقِقضاییِبهِمخاطب«ِاستِوِحصول 
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ِواقعیِ.ابالغِیاِقانونیِاستِیاِِ

ِابالغِوقتیِبهِخودِمخاطبِوصولِشود:ِابالغِواقعیِاستِ.

ِابالغِوقتیِبهِغیرمخاطبِوصولِشود:ِابالغِقانونیِاستِ.

ِمثاًلِدرِدعواِعلیهِوزارتِآموزشِوِپرورش:ِبایدِبهِخودِمخاطبِ)شخصِحقوقی(ِابالغِشودِ. ✓
ِمخاطبِپیش ✓ ِشبیه  ِخودِمخاطبِِبینیِکردهِاست.ِیهِِدرِاشخاصِحقوقیِیهِسریِافراد  سریِاشخاصِحقیقیِداریمِکهِصالحیتِابالغِدارندِوِانگارِدست 

 دادیم.
 برابرِاستِباِابالغِواقعیِوِدرِغیرِاینِصورتِباِابالغِقانونیِمواجهیمِ.ِدرِاشخاصِحقوقیِشبیه مخاطبوِِدرِاشخاصِحقیقیِخود مخاطبابالغِبهِ ✓
ولیِیاِقیمِِاشخاصیِهستندِکهِهمانند76ِِدرِمادۀِِمدیرِشخصِحقوقِخصوصییا75ِِدرِمادۀِِِرئیسِدفترِشخصِحقوقِعمومیپسِاشخاصیِهمچونِ ✓

 آیند،ِلذاِابالغِبهِآنهاِواقعیِاستِ.محسوبِوِصاحبِصالحیتِبرایِابالغِبهِشمارِمیِشبه مخاطب ِدرِاشخاصِحقیقِی
 صاحب صالحیت ابالغ 

ِدرِهمانِنشانِیق.آ.د.م«:ِابالغِبهِخودِمخاطب68ِِو67ِِِابالغِواقعیِبهِشخصِحقیقیِ»موادِ .1
ِامضاِءیاِِمقامقائم،ِیاِِمدیِرق.آ.د.م«:76ِِابالغِواقعیِبهِشخصِحقوقیِخصوصیِ»مادۀِ .2  دارندۀِحق ّ
 مقاِمق.آ.د.م«:ِرئیسِدفترِمرجعِمخاطب:ِقائم75ِابالغِواقعیِبهِشخصِحقوقیِعمومیِ»مادۀِِ .3

 مقامِ.:ِقائممسؤولِدفترِشعبهِمخاطباگرِشعبهِداریم:ِابالغِبهِِ ✓
 واقعی ابالغ 

ِق.آ.د.م«:ِخودِمخاطبِدرِهمانِنشانِی68ِِو67ِِموادِشخص حقیقی » 

ِق.آ.د.م«ِ:76ِمادۀِشخص حقوقی خصوصی » 

ِامضاءمدیر،ِیاِقائم ✓  مقامِیاِدارندۀِحق ّ
 مدیرِتصفیهِیاِادارۀِتصفیهِدرِشرکتِورشکستهِ)شبهِمخاطبِ( ✓
 آخرینِمدیرِقبلِازِانحالل:ِدرِشرکتِمنحلهِ)شبهِمخاطبِ( ✓

 ق.آ.د.مِ«75ِمادۀِِمومی » شخص حقوقی ع

ِمقامرئیسِدفترِمرجعِمخاطبِیاِقائم ✓
 مقاِمابالغِبهِمسؤولِدفترِشعبۀِمخاطبِیاِقائم ✓

 

 ابالغ قانونی 

 شخص حقیقی 

ِامتناعِخودِمخاطبِ)بدونِالصاقِ( ✓
 ق.آ.د.مِ«69ِشدهِ»مادۀِِنشانیِتعییندرِِسنِوِوضعیتِظاهریِبرایِتمییزِاهمّیتِاوراقِکافیِباشدِکهِیکیِازِبستگانِوِخادمانبهِ ✓

 شخص حقوقی خصوصی 

ِجایگزینِیاِنماینده:ِمسؤولِدفتِر ✓
 امتناعِشبهِمخاطب:ِبدونِنیازِبهِالصاق ✓

 شخص حقوقی عمومی 
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 امتناعِشبهِمخاطب:ِبدونِنیازِبهِالصاق ✓
 

مدیرِِیاِِِِمسؤولِدفترِحقوقیِعمومییاِِِِرئیسِدفترِشخصِحقوقیِعمومیق.آ.د.مِیعنی76ِِِِِو75ِِِِبینیِشدهِدرِموادِِهایِپیشدّقتِشودِکهِشبهِمخاطب ✓
ِمربوطهِچهِنهادیهمگیِصاحبِِحقوقیِخصوصی ِمرجع  ِسازمانی  ِواقعیِبودهِوِابالغِبهِآنهاِواقعیِاستِوِمهمِنیستِکهِدرِچارت  ِابالغ  )واحدِِِصالحیت 

ق.آ.د.مِشبهِمخاطبِنیست76ِِِِمادۀِِِمسؤولِدفترِشخصِحقوقیِخصوصیازِسوییِدّقتِشودِِ  دارِمسؤولیتِابالغِاست.رایانه،ِدبیرخانه،ِکارگزینی(ِعهده
 نِقانونیِاستِ.شاتاِابالغشِواقعیِباشد،ِبلکهِهمانندِبستگانِوِخادمانِبهِعلتِعدمِدسترسیِبهِمخاطبِاصلی،ِآنهاِنمایندۀِابالغِمحسوبِوِابالغ

 

ِهایِذیل،ِابالغِواقعیِاستِ:کدامِیکِازِابالغ •
ِکارمندِیاِکارگزینِی  ابالغِبهِرئیس 

ِابالغِبهِمأمورانِسیاسیِیاِکنسولِی
ِابالغِبهِادارۀِزندانِیاِبازداشتگاه

ِکداِمهیچ ✓
ِابالغِهستندِکهِبهِآنهاِِاینشود.ِِمواردِفوق،ِنهِابالغِواقعیِاستِوِنهِابالغِقانونی،ِبلکهِ»ارسال«ِمحسوبِمی ِثانی  هاِمخاطبِابالغِنیستندِبلکهِمأمور 

ِادارهِدرِمادۀِِارسالِمی ِکارمند  ق.آ.د.م،ِمأمورانِنیرویِانتظامی71ِِِِق.آ.د.م،ِمأمورانِسیاسیِوِکنسولیِدرِمادۀ68ِِِِشود.ِدّقتِشودِکهِکارگزینیِیاِرئیس 
 ق.آ.د.مِمأمورانِثانیِابالغِهستندِ.77ِِیاِبخشداریِیاِشورایِمحلِیاِادارۀِزندانِدرِمادۀ

 مأمور ابالغ: 

 مأمور ابالغ دادگاه ✓
 مأموران ابالغ ثانی  ✓

ِادارهِدرِمادۀِ • ِکارمند   ق.آ.د.م:ِبهِکارمندِ؛68ِکارگزینیِیاِرئیس 
 ق.آ.د.م:ِبهِشخصِمقیمِخارج؛71ِمأمورانِسیاسیِوِکنسولیِدرِمادۀِِ •
ق.آ.د.م:ِبهِشخصیِکهِمحّلِویِفاقدِدفترِدادگاهِاستِ+ِشخص77ِِِِمحلِیاِادارۀِزندانِدرِمادۀِِمأمورانِنیرویِانتظامیِیاِبخشداریِِیاِشورایِِ •

 زندانِی
 

ِگیردِ.صورتِمیِِمسؤولِدفتریاِِرئیسِدفتردرِمواردیِکهِمخاطبِابالغ،ِدولتِ)شخصِحقوقیِعمومی(ِاست،ِابالغِبهِ ✓
 شودِوِاینِاشخاصِمسؤولِابالغِهستندِ.دِیاِکارگزینیِارسالِمیدرِمواردیِکهِمخاطبِابالغ،ِکارمندِدولتِاست،ِاوراقِبهِرئیسِکارمِن ✓
ِخوانده،ِمأمورانِسیاسیِیاِِمأمورِابالغِمیِِخواندۀِمقیمِخارجمأمورانِسیاسیِوِکنسولیِدرِرابطهِباِابالغِبهِِ ✓ ِاقامت  ِمحل ّ باشندِوِدرِصورتیِکهِدرِکشور 

 دهدِ.کنسولیِنباشند،ِاینِاقدامِراِوزارتِامورِخارجهِبهِهرِطریقیِکهِمقتضیِبداندِانجامِمی
ِخصوصیِ ✓ ِحقوق  ِحقوقی  ِمخاطبدرِموردِاشخاص  ِوِِابالغِواقعیبرابرِباِِابالغِبهِمخاطبِیاِشبه  ِآنانص  ِامتناعِیاِاستنکاف  استِ+ِِِابالغِقانونیبرابرِباِِرف 

 نیازِبهِالصاقِ.
شانِعبارتِاستِاز:ِمدیرِیاِادارۀِتصفیهِآنِصاحبانِصالحیتِابالغ3ِو2ِِق.آ.د.مِوِتبصرۀ76ِِهاِدرِحالتِورشکستگیِوِیاِانحاللِبهِموجبِمادۀِشرکت ✓

 قانونیِاستِ.ِکهِابالغِبهِآنهاِابالغِواقعیِوِامتناعِآنهاِابالغ
 

ِابالغِبهِبستگانِوِخادمانِمجازِاستِکهِ...ِِ. •
ِطبقۀِسومِنباشد.  خارجِازِدستۀِسوم 

ِرشیدِباشدِ.
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ِبالغِباشدِ.
ِاهمیتِاوراقِراِدرِهمانِنشانیِتشخیصِدهدِ. ✓

ِ ِتمییز  ِاوراقِاست.ِنهِرابطۀِسببیِوَِنَسبیِشرطِاستِوِنهِسنِوِنهِاهلیت  ِاهمیت  ِاوراق،ِشرطِِنکته:ِمهم،ِتشخیص  ِاهمیت  ِمدنیِشرطِاست.ِتمییز  قانون 
 استِ.

ِ
ِخواندِه ✓

 غیبتِهمراهِباِالصاق:ِابالغِقانونی. •
ِخواندهِبدونِالصاق،ِابالغِقانونیِاستِ. • ِاستنکاف  رف   استنکاف:ِص 
 بستگانِوِخادمان ✓

 غیبت،ِهمرهِباِالصاق:ِابالغِقانونی. •
 استنکاف،ِهمراهِباِالصاق:ِابالغِقانونیِ. •

 

 نشر آگهی

 ق.آ.د.مِ«73ِو72ِِموادِالمکان » جهولم ✓
 اقامتگاهِخواندهِمعلومِاستِ: .1

 شود:ِابالغِعادی:ِقانونیِیاِواقعِیشناساییِمی •
 شود:اعادهِبهِدفترِدادگاهِبرایِرفعِنقِصشناساییِنمی •

 آدرسِجدید:ِابالغِعادی:ِقانونیِیاِواقعِی ▪
 شودِ.المکانِشناختهِمیفقدانِآدرسِجدید:ِشخص،ِمجهول ▪

 اقامتگاهِخواندۀِدعواِِمعلومِنیستِ: .2
 ق.آ.د.مِ«74ِِمادۀِغیرمحصور » ✓

 ُمعّیِن .1
 شودِولوِخواندگانِاشخاصِکثیریِباشندِ.محصور:ِابالغِعادیِمی •
گهیِ+ِابالغِعادی •  غیرمحصور:ِنشرِآ

 ناُمعّین:ِردِدعوا .2
 شرایط نشر آگهی 

گهیِتوسطِخواهاِن .1 ِدرخواستِخواهانِوِپرداختِهزینۀِنشرِآ
گهیِنداریم،ِبهِآخرینِمحّلِثبتحقیقیِباشدِ)برایِشرکتمخاطبِشخصِِ .2  شودِ.شدهِابالغِمیهاِنشرِآ
 رعایتِفاصلۀِیکِماههِ. .3

 شودِ.نمونۀِخواندگاّنِنامعّیّنِغیرمحصور:ِدعواِعلیهِمردم،ِدعواِعلیهِزنان،ِدعواِعلیهِاهالیِجهان.ِدرِاینِموارد،ِدعواِردِمی

آبادِکتول،ِاهالیِشهرکِغرب،ِاهالیِشهرِتهران.ِدرِاینِمواردِنسبتِبهِعمومِِلِشمارش:ِمثاًلِاهالیِروستایِعلینمونهِخواندگانِغیرقابلِشناساییِاماِقاِب
گهیِبهِعملِمی ِمعارض،ِابالغِعادیِانجامِمیافرادِنشرِآ  باشدِ.شود.ِشخصِمعارض:ِمانند،ِکدخدا،ِمدیرِساختمانِوِ...ِمیآیدِوِنسبتِبهِشخص 

گذارِاقامتگاهِانتخابیِراِبرایِابالغِاوراقِتجویزِکردهِاست؛ِچنینِاقامتگاهیِبایدِحتمًاِدرِمحّلِمقرِدادگاهِباشدِوِِقانونق.آ.د.م،78ِِِِبهِموجبِمادۀِِ ✓
رفًاِجهتِابالغِاوراقِتجویزِشدهِاستِوِنهِچیزِدیگرِ)مادۀِ  ق.م(.1010ِص 

 تجویزِشدهِاستِ.ِمتگاهتغییرِاقاق.آ.د.م80ِِوِبهِموجبِمادۀِِِتغییرِنشانیق.آ.د.م،79ِِبهِموجبِمادۀِِ ✓
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 تغییرِاقامتگاهِ≠تغییرِنشانیِِ ✓
 رودِمیدانِهفتِحوضِ.تغییرِنشانیِالزامًاِتغییرِاقامتگاهِراِدربرندارد.ِمثاًلِآدرسِازِمیدانِولیعصرِ»عج«ِمی ✓
 دِاثباتِشودِ.شود،ِولیِ»تغییرِاقامتگاه«ِبایگهِ»چشم!«؛ِبهِمحضِاطالعِقبولِمی»تغییرِنشانی«ِراِبهِدادگاهِاعالمُِکنی،ِمی ✓
ّلِِاقامتگاهِهمانِمرکزِامورِشخصِاستِکهِغالبًاِهمانِنشانیِوِآدرسِسکونتِویِاست،ِالبتهِالزامًاِچنینِنیست،ِممکنِاستِآدرسِمحّلِکار،ِمح ✓

ادگاهِبرسدِوِدادگاهِق.آ.د.مِبایدِبهِاطالعِد79ِِتحصیلِوِ...ِبهِجایِآدرسِسکونت،ِاقامتگاهِمحسوبِشود.ِبهِهرِتقدیر،ِتغییرِنشانیِبهِموجبِمادۀِِ
ق.آ.د.مِصرفًاِباِتغییرِنشانیِیا80ِِِِنیزِبهِمحضِدریافتِنشانیِجدیدِدرِهمانِجاِاوراقِقضاییِراِابالغِخواهدِکرد؛ِاماِتغییرِاقامتگاهِبهِموجبِمادۀِِ

اتفاقِافتادهِباشدِتاِبرایِدادگاهِمالکِعملِِق.م(1004ِِِِشود،ِبلکهِبایدِتغییرِاقامتگاهِبهِطورِواقعیِ)مادۀِِهایِموقتیِمحّققِنمیتغییرِناشیِمسافرت
ِ ِاعالن  رف  ِِتغییر نشانیباشد،ِپسِبهِص  ِِبهِتنهاییِکفایتِنمیِتغییر اقامتگاه برایِدادگاهِمالکِاست،ِولیِإعالن  ِواقعی  ِتغییر  کندِوِإثباتِوِإحراز 

 اقامتگاهِبرایِدادگاهِالزمِاستِ)عمومِوِخصوصِمطلق(ِ.
 ق.آ.د.م«   83اعتبار ابالغ قانونی »مادۀ 

 ابالغ فیزیکی  ✓
 :ِابالغِبهِخودِمخاطبِیاِشبهِمخاطِبواقعی •
 :ِابالغِبهِغیرِمخاطبِیاِامتناعِمخاطِبقانونی •
 ابالغ الکترونیکی  ✓
 ایِیاِمخابراتیِ«هایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِ:ِرؤیتِابالغِدرِسامانهِابالغِ»مادۀِواقعی •
 ایِیاِمخابراتیِ«هایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِ:ِبهِمحضِوصولِدرِسامانهِیاِامتناعِازِرؤیتِ»مادۀِقانونی •
نامۀِِقانونِآیینِدادرسیِکیفریِوِآیین176ِِو175ِِِونِآیینِدادرسیِمدنیِوِچهِبهِشکلِالکترونیکِبرِاساسِموادِِابالغِچهِبهِشکلِفیزیکیِوِبرِاساسِقان ✓

 ایِیاِمخابراتیِیاِواقعیِاستِیاِقانونی.ِِهایِرایانهنحوۀِاستفادهِازِسامانه
نیِشدهِاست؛ِکهِهمۀِاشخاصِاعمِازِمتهم،ِخوانده،ِخواهان،ِِبینامِالکترونیکِاشخاصِپیشایِبهِنامِثناِبرایِثبتسامانه95ِِنامۀِسالِِبهِموجبِآیین ✓

نامِوِحسابِکاربریِکهِشاملِشناسۀِکاربریِوِگذرواژهِِگذار،ِکفیل،ِداور،ِشاهدِوِهمینِطورِادارۀِزندانِیاِبازداشتگاهِهمگیِبایدِدرِسامانۀِمزبورِثبتوثیقه
 استِراِدریافتِنمایندِ.

ایجاد95ِِِِنامۀِسالِِکهِابالغِفیزیکیِراِتجویزِکردهِبود،ِآیین91ِِنامهِسالِِقدِحسابِکاربریِباشد،ِبرِخالفِآییننامِنکردهِباشدِوِفاحالِاگرِکسیِثبت ✓
نامۀِِآیین19ِِمادۀ1ِِِِشودِِ)تبصرۀِِبینیِکردهِاست؛ِکهِعماًلِدرِحالِحاضرِمقدورِنیست،ِیعنیِهمانِابالغِفیزیکیِانجامِمیحسابِکاربریِمّلیِراِپیش

 ایِیاِمخابراتی(ِ.هایِرایانهسامانهنحوهِاستفادهِازِ
 

 تست:ِابالغِقانونیِ..ِ. •
 درِصورتیِدارایِاعتبارِاستِکهِبهِاطالعِمخاطبِرسیدهِباشدِ.

ِدارایِاعتبارِاستِکهِبهِاطالعِمخاطبِنرسیدهِباشدِ.
ِدارایِاعتبارِاست،ِمگرِاینکهِبهِاطالعِمخاطبِنرسیدهِباشدِ. ✓

ِرسیدهِباشد.ِِدارایِاعتبارِنیست،ِمگرِبهِاطالعِمخاطبِ
ِ

ایِیاِِهایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِِمادۀ1ِِِِق.آ.د.مِ+ِتبصرۀ306ِِِِمادۀ1ِِِِابالغِقانونیِمعتبرِاست،ِمگرِباِاثباتِعدمِاطالع:ِتبصرۀِِ .1
ِمخابراتِی

 ق.آ.د.ِم83ِابالغِقانونیِمعتبرِنیست،ِمگرِباِاثباتِاطالع:ِبرداشتِازِمادۀِ .2

 زنیمِ.ق.آ.د.مِتستِمی306ِسؤالِدادندِطبقِمقررۀِاّولِوِتبصرۀِمادۀِِبهِصورتِمطلقایم،ِاگرِمانندِباالییِطبقِبندهایِفوقِباِدوِمقررۀِمتعارضِمواجه ✓
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ِباالِِِِطبقِمقرراتِآیینِدادرسیِمدنیاگرِگفت،ِِ ✓ گزینۀِیکِمعتبرِِِِد.مق.آ.83ِِطبقِنّصِمادۀِِبایدِبگویید:ِ»معتبرِنیست«،ِمگرِباِاثباتِاطالع،ِدرِتست 
 استِ.

باشد،ِمگرِاینکهِمخاطبِِهایِشکایتِمیالواقعِچنینِابالغیِهمانندِابالغِواقعیِمعتبرِاستِوِمبدأِشروعِمهلتدرِبابِاعتبارِابالغِقانونیِبایدِگفت،ِفی ✓
وِتبصرۀ306ِِِمادۀ1ِِشودِ)تبصرۀِمهلتِجدیدِدرِنظرِگرفتهِمیعدمِاطالعِخودِراِثابتِنماید،ِکهِدرِاینِصورتِآنِابالغِسابقِمعتبرِنبودهِوِابالغِجدیدِوِ

 ایِیاِمخابراتی(ِ.هایِرایانهنامۀِنحوۀِاستفادهِازِسامانهآیین13ِمادۀ1ِِِ
،ِصرفًاِِهاِازِتاریخِابالغِاستِوِنهِتاریخِاثباتِعدمِاطالعِوِیاِاثباتِمعاذیرِموّجه،ِبلکهِعدمِاطالعِوِعذرِموّجههمیشهِشروعِمهلتمّدت اعتراض:  

 تجدیدکنندۀِمهلتِاستِ.

 
ِ

 بررسی مقاطع و جریان جلسۀ دادرسی بدوی

دهندۀِمراحلِاست،ِپسِهرِمرحله،ِمتشکلِازِچندِمقطعِاست.ِِ»مرحله«،ِمتشکلِازِمقاطعِاست،ِ»مقاطع«ِظرفِزمانیِکوچکیِاستِکهِتشکیل ✓
ِِ.خواهِیمرحلۀِفرجام،ِِمرحلۀِتجدیدنظرخواهِی،ِمرحلۀِبدوِیمثلِ

 ِ.تاِختمِمذاکرات،ِتاِجلسۀِاوِل»مقطع«ِمثل:ِ ✓
 شود.ِ)مبدأ،ِواحدِاستِـِغایت،ِمتفاوتِاست.ِ(همۀِمقاطعِازِزمانِتقدیمِدادخواستِشروعِمی ✓

 مقطِع تا اولین جلسۀ دادرسی
ِباشدِ.نفعِمیاینِمقطعِازِزمانِتقدیمِدادخواست،ِتاِاولینِاقدامِذی ✓
 ق.آ.د.مِ«67ِتواندِبهِبهایِخواستهِاعتراضِنماید.ِ»مادۀِِمیخواندهِتاِاولینِجلسۀِدادرسی،ِِ ✓
 ق.آ.د.مِ«107ِتواندِدادخواستِخودِراِمستردِنماید.ِ»مادۀِخواهانِتاِاولینِجلسۀِدادرسی،ِمی ✓

 ِمقطع تا پایان اولین جلسۀ دادرسی
 باشدِ.اینِمقطعِازِزمانِتقدیمِدادخواست،ِتاِانتهایِجلسۀِاولِدادرسیِمی ✓
 تواندِافزایشِیاِتغییرِنحوۀِدعواِراِبهِدادگاهِاعالمِکندِ.انِاولینِجلسۀِدادرسی،ِمیخواهانِتاِپای ✓

 در یک مرحله اتفاق بیفتد.  صدور رأی  و  ختم دادرسی، ختم مذاکرات  مقطِع  3اصل بر این است که 
ق.آ.د.مِاواًلِاصحابِدعواِاصواًلِمختارِبهِحضورِدرِجلسهِهستند،ِمگرِاینکهِدادرسِبهِموجبِاخطاریهِحضورِراِالزامیِدانسته95ِِِِتا93ِِِِبهِموجبِموادِِ

ِهمهِ»چهِاصحابِدعوا«ِوِ»چهِوکال«(ِمانعِرسیدگیِنیست،ِمگرِدرِ ِشود:تِمیحالتِکهِمنتهیِبهِابطالِدادخواس2ِِباشد،ِثانیًاِعدمِحضورِ)غیبت 
 غیبتِخواهانِوِنیازِبهِأخذِتوضیحِویِباشدِوِعدمِفایدۀِتوضیحِخوانده. .1
 غیبتِخواهانِوِخواندهِ)اصحابِدعواِیاِوکیل(ِوِدعوتِقبلیِوِنیازِبهِأخذِتوضیحِباشدِ. .2
اصلِاسنادِخودِراِشخصًاِوِیاِتوسطِوکیلِِِِق.آ.د.م،ِاواًلِاصحابِدعواِدرِجلسۀِاولِدادرسیِ)تاِپایانِاولینِجلسۀِدادرسی(ِباید100ِِتا96ِِِِنظرِبهِموادِِ ✓

یکِاست(ِابرازِگردد،ِواالِدرِصورتِتردیدِوِانکارِنسبتِبهِآنِسندِِ ِدفاعِنداردِفقطِپ 
ّ
دادِدالیلِِوِیاِتوسطِنمایندهِ)حق  اگرِازِاسنادِخواندهِباشدِازِع 

ق.آ.د.مِتقاضایِمهلت97ِِِِتواندِبهِموجبِمادۀِِواهانِمی؛ِبهِهرِحال،ِهمِخاگرِسندِخواهانِباشد،ِممکنِاستِدادخواستِویِباطلِشودوِِِِخارِج
 ق.آ.د.مِتقاضایِتأخیرِجلسهِنماید.96ِِِتواندِبهِموجبِمادۀِِنمایدِوِهمِخواندهِمی

 توانندِتقاضایِتأخیرِجلسهِرا،ِآنِهمِفقطِبرایِیکِبارِنمایندِ.ق.آ.د.م،ِهرِدوِباِهمِمی99ِیاِاینکهِبهِموجبِمادۀِِ ✓
شود،ِدرِحالتیِکهِعدمِِتشکیلِجلسهِمنتسبِبهِاصحابِِترینِوقتِتعیینِمییلِنشودِوِیاِمانعیِایجادِشود،ِاصواًلِنزدیکاگرِجلسۀِدادگاهِتشکِ ✓

 ماهِتعیینِشدهِباشدِ.2ِدعواِنباشد،ِجلسۀِدادرسیِبایدِحداکثرِظرفِِ

صدور رأیختم دادرسیختم مذاکراتجلسۀ دادرسیثبت دادخواست
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ِکامل،ِجریا ✓ ِناقصِبهِِدقتِشودِکهِدوِجریانِدادخواستِوِدادرسیِباِهمِخلطِنشود،ِبهِنحویِکهِدادخواست  نِدادخواستِراِدربرداردِوِدادخواست 
ِبهِواسطۀِدادخواست54ِِِتا52ِِِِموجبِموادِِ ِتوقفِآنِدادخواستِاست.ِحالِآنکهِجریانِدادرسیِکه ِتوقیفِموجب ِبهِصدورِقرار ِنیاز ِبدون ق.آ.د.مِعماًل

رِمانعیِمثلِفوتِیاِحجرِیاِزوالِسمتِبرایِاصحابِِق.آ.د.م(ِفراهمِخواهدِبودِوِاِگ104ِِتا67ِِِِکامل،ِابالغِصحیح،ِحضورِمتصدیِدادگاهِ)موادِِ
بهِدادرسیِوِصدورِدادنامهِخواهدِشد؛ِپسِِ ِِفوتدعواِحادثِنشود،ِمنتهیِ ِِِِتوقیفبرِخالفِِِِزوالِسمتوِِِِحجر، ِِِِشدنزندانییا )حتیِِِِمسافرِتیا

 شود.میِِقرارِتوقیفِدادرسیسببِتوقیفِآنِهمِباِصدور106ِِو105ِِوِ...ِبرِاساسِموادِِمأموریتضروری(،ِ
 ق.آ.د.مِ«54ِنقصِدادخواست:ِتوقفِدادخواستِ»مادۀِِ ✓
 ق.آ.د.م«ِصدورِقرارِتوقیفِدادرسِی105ِ»مادۀِِتوقفِدادرسیحجر،ِزوالِسمتِوِفوت:ِ ✓
 ق.آ.د.مِ«106ِیلِ»مادۀِشدنِاصحابِدعوا:ِمهلتِکافیِبرایِتعیینِوکتوقیفِیاِزندانی ✓

 خواهیم.خواهد،ِفقطِدرِتوقفِدادرسیِقرارِتوقیفِمیشود،ِولیِقرارِتوقیفِنمیدرِمواردِفوقِباعثِتوقیفِمی •
 قانونِتجارتِ«412ِِتوقفِتأدیۀِدیون:ِ»مادۀِ ✓
 قانونِتجارتِ«435ِتوقیفِتاجر:ِبازداشتِ»مادۀِِ ✓
 قانونِتجارتِ«433ِتوقیفِاموالِتاجر:ِ»مادۀِِ ✓
 قانونِتجارت(ِ»اصواًلِالزمِاستِولیِاگرِتعیینِنشدِتاریخِحکم،ِتاریخِتوقفِاستِ.416ِتوقفِ)مادۀِتاریخِ ✓

ِورشکستگیِاستِ.4ِدادگاهِدرِاینِِ • ِواجب   موردِدرِحقوقِتجارتِفقطِبایدِتوقفِتأدیۀِدیونِراِدرِحکمِمشخصِکندِوِاینِشرط 
 ستِ.اگرِدرِیکِروزِبتوانِمهرِوِمومِکرد،ِتوقیفِاموالِالزامیِنی •
 
ق.آ.د.م،ِباِهمِدرِتعارضِنباشد،ِبایدِگفتِمقصودِازِبندِ»ب«،ِاستردادِدعواِتاِپایانِدادرسیِبهِمفهومِخاص107ِِِِبرایِاینکهِبندِ»ب«ِوِ»ج«ِمادۀِِ ✓

ِدعواِصادرِمیِشودِکهِدرِاینِصورتِقراِرباشدِ)یعنیِتاِدفاعِمؤثرِخوانده(ِکهِغالبًاِمصادفِباِختمِمذاکراتِمییعنیِتاِپایانِاولینِجلسهِمی ِشود.رد ّ
شود،ِولیِاگرِباِِنظرکردنِکّلیِباشدِقرارِسقوطِدعواِصادرِمیکند،ِکهِاگرِهمراهِباِصرفحالِدرِبندِ»ج«،ِاستردادِپسِازِختمِمذاکراتِراِمطرحِمی ✓

ِدعواِصادرِمی  شودِ.جلبِرضایتِخواندهِباشد،ِقرارِرد ّ
 طالِدادخواسِتاستردادِدادخواستِتاِاولینِجلسۀِدادرسی:ِقرارِاب ✓
ِدعوا ✓  استردادِدعواِتاِختمِقبلِازِمذاکرات:ِقرارِرد ّ
 نظرِکلیِازِدعوا:ِقرارِسقوطِدعوااستردادِدعواِپسِازِختمِمذاکرات:ِصرف ✓
توانِآنِراِنمیِِِوحدتِاصحابِدعواوِِِِوحدتِسبب،ِِوحدتِموضوِعقرارِسقوطِدعواِدارایِاعتبارِامرِمختومهِاستِیعنیِمثلِحکمِدرِصورتِوجودِِ ✓

 مجددًاِدرِدادگاهِطرحِکردِ.
 شودِ.توانِدعواِراِاستردادِنمودِوِرأیِصادرِمیبعدِازِاتمامِدادرسیِوِقبلِازِصدورِرأیِدیگرِنمی ✓
وحدتِ)اصحاب،ِسبب،ِموضوع(ِدرِدادگاهِطرحِنمود.3ِِِتوانِدیگرِآنِراِباِدرستِاستِکهِقرارِسقوطِدعواِمثلِحکمِاعتبارِامرِمختومهِداردِوِنمی ✓

ِطبیعیِبرایِاستیفایِحقِباقیِاست،ِلذاِزمانیِکهِطرفِمقابلِباِارادۀِخودِدینِراِِولیِدرِق ِقانونیِازِبینِرفتهِاستِوِحق ّ اداِِرارِسقوطِصرفًاِحق ّ
ِشخصِباقیِبودهِاستِ. ِطبیعی 

ّ
 نمایدِوِبعدًاِبخواهدِدعوایِاستردادِمطرحِکند،ِدعوایِاستردادشِمسموعِنیست،ِچونِحق 

 
 إقدامات تأمینی 

ِق.آ.د.ِم120ِتا108ِِِموادِِِتأمینِواهیِ»خوانده«وِِتأمینِخواستهِ»خواهان«
ِق.آ.د.ِم129ِتا121ِِِموادِِتأمینِ

ِق.آ.د.م148ِتا144ِِِموادِِِتأمینَِاتباع
ِق.آ.د.ِم155ِتا149ِِِموادِِِِنفع:ِخواهان،ِخوانده،ِثالث«تأمینِدلیلِ»ذی
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ِق.آ.د.ِم325ِتا310ِِِموادِِِدستورِموقتِ»خواهان،ِخوانده،ِثالث«
نمودنِحقوقِخواهانِ)تأمینِخواسته(ِوِحقوقِخواندهِ)تأمینِواهیِوِتأمینَِاتباع(ِوِدرِمواردیِبرایِاصحابِدعواِوِِمقننِدرِراستایِتضمینِوِایمن

درِابتدای155ِِِتا108ِِِبهِموجبِموادِِبینیِکردهِاست،ِدرِکنارِدادرسیِعادیِإقداماتِتأمینیِفورینفعیِ)تأمینِدلیلِوِدستورِموقت(ِراِپیشهرِذی
ِبینیِنمودهِاستِ،ق.آ.د.مِدرِانتهایِق.آ.د.مِپیش325ِتا310ِِِق.آ.د.مِوِموادِِ

ِتأمینِخواسته:ِخواهانِعلیهِخواندِه ✓
 تأمینِدعوایِواهی:ِخواندهِعلیهِخواهان ✓
 تأمینَِاتباع:ِخواندۀِایرانیِعلیهِخواهانِخارجِی ✓
 نفعِیتأمینِدلیل:ِهرِذی ✓

ِ 
 شودِ.مانیِکهِقرارِاستِقرارِصادرِشود،ِدرخواستِدادهِمیاصواًلِز ✓
ِشودِ.وِزمانیِکهِقرارِاستِحکمِصادرِشود،ِدادخواستِدادهِمی ✓
 تأثیریِندارد.ِبودنِخواهانِوِخواندهایرانیِیاِخارجیدرِغیرِازِتأمینِاتباع،ِ ✓
ِتأمینِدعوایِواهیِ)مادۀِِ ✓ ِبهِخسارتِِق.آ.د.م(ِخواندهِمی109ِِدر ِازِهزینۀِدادرسیِوِحّقِتواندِفقطِنسبت ِنمایدِکهِمنتهیِِناشی ِتأمین الوکالهِدرخواست

 شودِ.بهِصدورِقرارِتأمینِواهیِمی
 نمودنِخواستهِجهتِتسهیلِاجراِاستِ.درِتأمینِخواسته،ِهدفِایمن ✓
الوکالهِدرخواستِتأمینِنمایدِکهِمنتهیِِتواندِنسبتِبهِخسارتِناشیِازِهزینۀِدادرسیِوِحّقِق.آ.د.م(ِخواندۀِتبعۀِایرانِمی144ِِدرِتأمینَِاتباعِ)مادۀِِ ✓

 شودِ.بهِصدورِقرارِتأمینِبیگانهِمی
 درِتأمینَِاتباع،ِ»اقامت«ِمهمِنیست،ِ»تابعیت«ِمهمِاستِ. ✓
ییِمقیمِِمریکاماهیتِتأمینِدعوایِواهیِوِتأمینِاتباعِواحدِاست،ِباِاینِتفاوتِکهِتأمینِاتباعِعلیهِاتباعِاست.ِخواهانِخارجیِنهِمقیمِخارج:ِمانندِآ ✓

 ایران،ِنهِایرانیِمقیمِآمریکاِ.
تواندِنسبتِبهِدالیل،ِمدارکِقرائنِوِاماراتِبهِجهتِِنفعیِاعمِازِخواهان،ِخواندهِیاِثالث،ِایرانیِیاِخارجیِمیق.آ.د.م(ِهرِذی149ِِتأمینِدلیلِ)مادۀِ ✓

ِدلیلِ»درخواستِتأمینِدلیل«ِنماید،ِکهِمنتهیِبهِصدور رشدن 
ُمَتَعس ّ یاِ رِ

ّ
ِِمیِِقرارِتأمینِدلیلُِِمَتَعذ  ِبردارِیمالحظهِوِصورتشودِدرِاینِقرارِصرفًا
 شودِ.می

 حالتِدارد:2ِِِِتأمینِبهِطورِمطلقِ ✓
،ِچهِبرایِخواهانِ)خواسته(ِوِچهِبرایِخواندهِِتوقیفِاموالِچهِمنقولِوِچهِغیرمنقوِلق.آ.د.مِاعمِاستِاز129ِِِِتا121ِِِِحالتِاول:ِبهِموجبِموادِِ .1

 باشد.تأمینِاتباع(ِمی)تأمینِواهیِوِ
 باشد.ِِمیِِبرداریِوِارزیابیِ)دالیل(صورتق.آ.د.م155ِِتا149ِِِحالتِدوم:ِبهِموجبِموادِِ .2
 تأمینِبهِطورِمطلقِشاملِهمۀِاقسامِتأمینِاستِوِترتیبِاجرایِآنهاِمشمولِقانونِاجرایِاحکامِمدنیِاست،ِالبتهِباِچندِنکتهِ: ✓

توقیفشِممکنِاست،ِفقطِبایدِهمانِعینِمعینِتوقیفِشودِوِقابلِتبدیلِنیست،ِمگرِاینکهِعینِِخواستۀِعینِمعینِکهِموضوعِتأمینِاستِو •
تواندِمعادلِقیمتِآنِراِازِاموالِدیگرِتوقیفِکندِ)موادِِمعینِنباشدِوِیاِاینکهِعینِمعینِباشد،ِاماِقابلِتوقیفِنباشد.ِدرِاینِصورت،ِدادگاهِمی

 ق.آ.د.م(ِ.123ِو122ِِ
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ِتقّدمِبرِسایرِطلبکارانِخصوصًاِدرِورشکستگیِوجودِدارد.ِ»مادۀِِارِتأمینِوِتوقیفِعینِمعینِبرایِذیدرِصورتِاجرایِقِر • ِتوقیف،ِحق ّ 128ِِنفع 
 ق.آ.د.مِ«

ِ
 صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی 

تأمین ها

خسارت 
احتمالی

هزینه

تأمین خواسته

 صدور تأمین خواسته مستلزم سپردن 
ً
اصوال

خسارت احتمالی که نقدی و به میزان مدنظر 
دادگاه تعیین به صندوق دادگستری سپرده 

.می شود

معادل هزینۀ دعاوی غیرمالی

تأمین 
دعوای 

واهی

-

بدون هزینه

اعتأمین اتب

-

بدون هزینه

تأمین دلیل

-

:  هزینۀ رسیدگی
غیرمالی

کارشناس: هزینۀ اجرا

تأمین ها
تأمین خواسته

«م.د.آ.ق108مادۀ »

ده خواهان علیه خوانده تا وقتی که حکم  قطعی صادر نش
ن می تواند برای ایمن نمودن خواستۀ خود درخواست تأمی

.ه می شودخواسته نماید که منتهی به صدور قرار تأمین خواست
تسهیل اجرا= ایمن نمودن خواسته

تأمین دعوای واهی

«م.د.آ.ق109مادۀ »

از خوانده علیه خواهان می تواند فقط نسبت به خسارات ناشی
ی  هزینۀ دادرسی و حق الوکاله در خواست تأمین نماید که منته

.به صدور قرار تأمین دعوای واهی می شود

تأمین اتباع

«م.د.آ.ق144مادۀ »

خواندۀ تبعۀ ایران علیۀ خواهان خارجی می تواند نسبت به 
خسارات ناشی از هزینۀ دادرسی و حق الوکاله درخواست 

.تأمین نماید که منتهی به صدور قرار تأمین اتباع می شود

تأمین دلیل

«م.د.آ.ق149مادۀ »

الیل،د بهنسبتثالثیاخواندهیاخواهانازاعمذی نفعیهر
بههیمنتکهنمایدتأمیندرخواستأمارات،وقرائنومدارک
 یعنیدلیلتأمینقرارصدور

ً
رداریصورت بومالحظهصرفا

.می شود
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ِوِبهِمیزانِمدنظرِدادگاهِتعیینِوِبهِصندوقِدادگستریِاصواًلِصدورِقرارِتأمینِخواستهِمستلزمِسپردنِتأمینِاست،ِیعنیِباِخسارتِاحتمالیِکهِنقداًِ
ِشودِ:حالتِبدونِنیازِبهِتودیعِخسارتِاحتمالی،ِقرارِتأمینِخواستهِصادرِمی3ِِشود،ِاستثنائًاِدرِسپردهِمی

ِمستندِسندِرسمیِ)درِحکمِسندِرسمیِوِیاِدرِاعتبارِسندِرسمیِ( .1
 خواستهِدرِمعرضِتضییعِیاِتفریطِباشدِ. .2
 ونیِازِقبیلِ:درِمواردِقان .3
 شدِهاوراقِتجاریِواخواست ✓
 تأمینِخواستۀِترکۀِمتوفِی ✓
 تأمینِخواستۀِفرارِازِدیِن ✓
 تأمینِخواستۀِکیفرِی ✓

 
گذارِسپردنِخسارتِاحتمالیِِکند،ِقانونهاِعمومًاِبهِکسیِخسارتیِواردِنمی،ِازِآنجاِکهِاینِنوعِتأمینتأمینِدلیلوِِِِتأمینَِاتباع،ِِتأمینِدعوایِواهِیدرِِ ✓

 داندِ.نیزِدرِآنهاِمنتفیِمیراِ
 

ِمعادلِدعوایِغیرمالیِاست،ِدّقتِشودِکهِخودِتأمینِخواستهِالزامًاِغیرمالیِنیست،ِهزینۀِآنِمعادلِدعوایِغیرمالیِاستِ.ِِتأمینِخواستههزینۀِ ✓
ِشودِ.بدونِهزینهِرسیدگیِمیِتأمینِاتباِعوِِتأمینِدعوایِواهی ✓
 جورِهزینهِداردِ:2ِتأمینِدلیلِ ✓
 ،ِمعادلِدعوایِغیرمالیِاستِ.هزینۀِرسیدگی .1
 رشناسیِاست.ِِ،ِهزینۀِکاهزینۀِاجرِا .2
ِیکِمال،ِمنتهیِبهِفروشِآنِگردد،ِرعایتِمقرراتِمستثنیاتِدینِدرِآنِالزامیِاستِ)مادۀِ ✓ ِمالی   ق.آ.د.م(ِ.129ِدرِمواردیِکهِتأمین 

 
 اگرِبهِموجبِقرارِتأمینِخواسته،ِخواستۀِعینِمعینیِتوقیفِشدهِباشدِ...ِِ. •

 مشمولِمستثنیاتِدینِنیستِ.
 مشمولِمستثنیاتِدینِهستِ.

 مشمولِمستثنیاتِدینِهست،ِفروششِشاملِمستثنیاتِدینِنیستِ.ِچون ✓
 بهِهرِحالِمشمولِمقرراتِمستثنیاتِدینِنیست.ِِ

ِ 
 قرارِتأمیِن

ِق.آ.د.مِ«129ِشوند؟ِبلهِ»مادۀِآیاِقرارهایِتأمینِمشمولِمقرراتِمستثنیاتِدینِمی ✓
 شود؟ِخیِرمشمولِمستثنیاتِدینِمیِِنسبتِبهِعینِمعینآیاِقرارِتأمینِ ✓
شوند،ِحالِبهِموجبِهمینِمقرراتِمستثنیاتِدین،ِاگرِخواسته،ِعینِمعینِباشد،ِدیگرِآنِعینِقرارهایِتأمینِمشمولِمقرراتِمستثنیاتِدینِمی ✓

 معینِمشمولِمستثنیاتِدینِنیست.
ِ

 درِدعوایِمستندِسندِرسمیِ..ِ. •
 ممکنِنیستِ.ِِتأمینِخواستهصدورِقرارِ
ِممکنِنیستِ.ِِتأمینِاتباعیِوِتأمینِدعوایِواهوِِتأمینِخواستهصدورِقرارِ
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ِبدونِنیازِبهِسپردنِتأمینِممکنِاستِ.ِتأمینِاتباعوِِتأمینِدعوایِواهیوِِتأمینِخواستهصدورِقرارِ
ِمجازِاستِ.ِِآنِهمِبدونِتودیعِخسارتِاحتمالیفقطِتأمینِخواستهِ ✓

 
قرارِتأمینِواهیِمنتفیِاست،ِدرستِاستِکهِدرِتأمینِدعوایِواهیِتودیعِخسارتِاحتمالیِِِِدعوایِمستندِبهِسندِرسمیِحتمیِاستِوِصدور ✓

 الزمِنیست؛ِولیِمسئلهِاینجاستِکهِدرِدعوایِمستندِبهِسندِرسمیِتأمینِدعوایِواهیِنداریمِ.
اینکهِتأمینِهستند،ِجنبۀِایرادیِهمِدارندِکهِدر ✓ َاتباعِهرِدوِعالوهِبرِ تأمینِصورتِنسپردنِتأمینِمربوطه،ِدرِِِِتأمینِدعوایِواهیِوِتأمینِ

ِدادخواستِصادرِمیِدعوایِواهی ِرد ّ  ق.آ.د.م(ِ.147ِو109ِِِ،ِدادرسیِمتوقفِخواهدِشدِ)موادِتأمینِاتباِعشودِوِدرِقرار 
 بودنِآنهاِبهِنظرِدادگاهِبستگیِدارد.تعیینِمقدارِتأمینِوِتشخیصِکافی ✓
 شفاهیِهمِباشد،ِبهِعملِآیدِ.تواندِهاِکهِمیهاِبهِموجبِدرخواستهمۀِتأمین ✓
 درِتأمینِدلیلِاصواًلِاحضارِشخصِالزمِاست،ِولیِحضورِاوِالزامیِنیست،ِالبتهِدرِاموریِفوری،ِاحضارِهمِالزامیِنیستِ. ✓
 :ِاصواًلِاحضارِالزامیِ+ِحضورِاختیارِیامورِغیرفوری •
 امورِفوری:ِاصواًلِاحضارِاختیاریِ+ِحضورِاختیارِی •
 ق.آ.د.مِ«154ِدعواِوِطرفِدعواِهیچِشرطیتیِندارد.ِ»مادۀِِدرِتأمینِدلیل،ِوجودِِ ✓
 ق.آ.د.مِ«155ِشودِوِتشخیصِارزشِآنِباِدادگاهِاست.ِ»مادۀِتأمینِدلیلِیکَِامارهِمحسوبِمی ✓
 

 قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت 
ِق.آ.د.مِ«325ِتا310ِِِق.آ.د.م«ِوِ»مواد120ِِتا108ِِِ»موادِِ

ِ آیدِِتاِوقتیِکهِحکمِقطعیِصادرِنشدهِباِتودیعِخسارتِاحتمالیِوِپرداختِهزینهِبهِعملِمیِدستورِموقِتوِِتأمینِخواستهوجوهِاشتراک:ِدرخواست 
ِشودِ.وِرسیدگیِشدهِوِمنتهیِبهِصدورِقرار،ِابالغِوِاجراِمی

تواندِحتیِِآیندِکهِمیهِموجبِدرخواستِ)اصطالحی(ِبهِعملِمیشودِبهرِنهادیِمثلِدستورِموقت،ِوِتأمینِخواستهِکهِمنتهیِبهِصدورِقرارِمی ✓
ِشود.جلسهِمیشفاهیِباشدِکهِالبتهِدرِصورتِدرخواستِشفاهیِصورت

دهیم،ِحتیِقبلِازِطرحِدعوایِاصلی،ِولیِبهِلحاظِشکلیِبایدِدرِفرمِچاپیِمخصوصِنوشتهِشود،ِولیِِبهِلحاظِماهیتِهمیشهِدرخواستِمی ✓
 شودِ.ادخواستِنمیاجراهایِدمشمولِضمانت

طرحِاستِوِبهِلحاظِمرحلهِتاِقطعیتِِقابلِِدرِجریانِدادرسِیوِِِِضمن،ِِقبلهرِدوِموضوعِتأمینِوِدستورِموقتِبهِلحاظِمقطعِصدورِحکمِیعنیِِ ✓
 قابلِطرحِاستِ.ِتجدیدنظرخواهیوِِواخواهی،ِبدوِیحکمِیعنیِدرِمرحلۀِ

 
ِوقتِطرحِنشودِ..ِ.اگرِدعوایِاصلیِپسِازِصدورِقرارِتأمینِخواستهِوِدستورِم •

 کندِ.درِهرِدو،ِدادگاهِرأسًاِقرارِلغوِصادرِمی
ِق.آ.د.مِ«318ِو112ِِِشود.ِ»موادِدرِهرِدو،ِبهِدرخواستِطرفِمقابل،ِقرارِلغوِمی ✓

ِشودِ.درِتأمینِخواستهِبهِدرخواستِوِدرِدستورِموقتِرأسًاِلغوِمی
ِشودِ.میدرِتأمینِخواستهِرأسًاِوِدرِدستورِموقتِبهِدرخواستِلغوِ

ِ
20ِروزِدرِقرارِتأمینِخواستهِو10ِِِِاگرِقبلِازِاقامۀِدعوا،ِدرخواستِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِشدهِوِقرارِصادرِشدهِباشدِوِظرفِمهلتِقانونیِِ) ✓

 شود.قابلِلغوِمیروزِدرِقرارِدستورِموقت(ِازِتاریخِصدور،ِدعوایِاصلیِطرحِنشود:ِهرِدوِقرارِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِبهِدرخواستِطرفِم
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ِنسبتِبهِخواستۀِمؤجلِ..ِ. •
 تقاضایِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِمنتفیِاستِ.

ِتقاضایِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِبهِشرطِسندِرسمیِبودنِمجازِاستِ.
ِتقاضایِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِبهِشرطِسندِرسمیِبودنِوِدرِمعرضِتضییعِوِتفریطِبودنِمجازِاستِ.

ِق.آ.د.مِ«114ِبهِشرطِسندِرسمیِوِدرِمعرضِتضییعِوِتفریطِبودن،ِآنِهمِبدونِتودیعِخسارتِاحتمالیِمجازِاست.ِ»مادۀِِتقاضایِتأمینِ ✓
ِ 

ِتوأم:ِِِِدوق.آ.د.مِنسبتِبهِخواستۀِمؤجلِصدورِتأمینِخواستهِمشروطِبه114ِِِِازِآنجاییِکهِبهِموجبِمادۀِِ ✓ درِمعرضِتضییعِِِِوِِمستندِسندِرسمیشرط 
ِاینِِمیِِبودنتفریطوِِ ِالفِوِبِمادۀِِِِدِوباشدِو ِبند ِاحتمالیِنیزِمی108ِِشرطِطبق ِتودیعِخسارت ِاز ِپسِاگرِخواستۀِمؤجلیِِق.آ.د.مِسببِمعافیت باشد،

 منتهیِبهِصدورِقرارِتأمینِخواستهِشد،ِقطعًاِخسارتِاحتمالیِدرِآنِمنتفیِاستِ.
ِق.آ.د.مِ«108ِشود.ِ»مادۀِباِسپردنِتأمینِصادرِمیِاصوالًِِقرارِتأمینِخواسته ✓
 ق.آ.د.مِ«319ِشود.ِ»مادۀِباِسپردنِتأمینِصادرِمیِهموارهقرارِدستورِموقتِِ ✓
شود،ِمگرِدرِسندِرسمیِ»بندِالف«ِیاِخواستهِدرِمعرضِق.آ.د.مِاصواًلِقرارِتأمینِخواستهِباِسپردنِتأمینِصادرِمی108ِِبهِموجبِبندِ»د«ِمادۀِِ ✓

أمینِِتفریطِباشدِ»بندِب«ِیاِدرِمواردِقانونیِمثلِاوراقِتجاری،ِترکه،ِفرارِازِدینِ»بندِج«ِباشدِکهِدرِاینِمواردِبدونِسپردنِتأمینِقرارِتِِتضییعِیا
 شودِ.خواستهِصادرِمی

ق.آ.د.م(325ِِِِتا310ِِِدِق.آ.د.م«ِیعنیِهرِوقتِکهِدستورِموقتِاصطالحیِ)موا319ِولیِدرِدستورِموقتِهمیشهِسپردنِتأمینِالزامیِاست.ِ»مادۀِِ ✓
ق.آ.د.م(ِوِدستورموقتِدعوایِخانواده174ِِِداریم،ِتأمینِهمِسپردهِشدهِاست؛ِمگرِدستورِاصطالحیِنباشد.ِمثلِدستورِموقتِدعاویِتصرفِ)مادۀِِ

 قانونِحمایتِخانواده(ِ.7ِ)مادۀِِ
 یی+تاِرأیِنهاییِماندگارِاستِ.دستورِموقتِاصطالحی+صدورشِمستلزمِسپردنِتأمین+اجرایشِمستلزمِتأییدِرئیسِحوزۀِقضا ✓
 خواهد+اجراییشِمستلزمِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِنیست+تاِرأیِبدویِماندگارِاستِ.دستورِموقتِدعاویِتصرف+صدورشِتأمینِنمی ✓
أیِصادرِشود،ِِماهِاعتبارِدارد.ِ)چهِِر6ِِخواهد+اجراییشِمستلزمِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِنیست+تاِدستورِموقتِدعوایِخانواده+صدورشِتأمینِنمی ✓

 چهِرأیِصادرِنشود.ِ(
گذارِصرفًاِبهِلحاظِفوریتِازِعبارتِِاصاًلِدستورِموقتِاصطالحیِنیستند،ِبلکهِقانونِِدستورِموقتِدعوایِخانوادهوِِِِدستورِموقتِدعاویِتصرف ✓

 دستورِاستفادهِکردهِاستِ.
رد،ِالبتهِدرِتأمینِخواستهِحتمًاِتأمینِبایدِوجهِنقدِباشدِوِدرِدستورِِمیزانِتأمین،ِهمِدرِتأمینِخواستهِوِهمِدرِدستورِموقتِبهِنظرِدادگاهِبستگیِدا ✓

 موقتِاعمِازِنقدِاستِ.
 تأمینِخواستهِوِدستورِموقتِمستلزمِپرداختِهزینۀِدادرسیِمعادلِدعوایِغیرمالیِاستِ. ✓
 ادلِدعوایِغیرمالیِاستِ.شانِمِعخودِموضوعِدعوایِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِحسبِموردِمالیِیاِغیرمالیِهستند،ِولیِهزینه ✓

 ق.آ.د.م(  314و   116، 115رسیدگی  به تأمین خواسته و دستور موقت )مواد 
ِِ هاییِِشوند،ِتاِمستلزمِتشریفاتِدعاویِباشند،ِبلکهِپسِازِطرحِچنینِدرخواستدعوایِاصطالحیِشمردهِنمیِِدستورِموقتوِِِِتأمینِخواستههرِدوِموضوع 

314ِِالظاهرِدرِمادۀِِاصواًلِدادگاهِبدونِاخطارِبهِطرف،ِبایدِبهِدالیلِرسیدگیِکردهِوِقرارِتأمینِخواستهِیاِدستورِموقتِصادرِکند؛ِکهِالبتهِمقننِعلی
ِبینیِکردهِاستِ.خالفِآنِراِپیشِق.آ.د.مِدرِدستورِموقت

 ق.آ.د.م(  320و  117صدور، ابالغ و اجرای تأمین خواسته و دستور موقت )مواد 
ِق.آ.د.مِ«117ِِمگر:ِ»مادۀِ؛ِاصل:ِابالغ،ِسپسِاجرا

ِابالغِفوریِممکنِنباشدِ. ✓
 تأخیرِاجراِباعثِتضییعِیاِتفریطِخواستهِگرددِ. ✓
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 شودِ.میدرِمواردِفوقِابتداِقرارِاجراِوِسپسِابالغِِ •
ِمذکورِبرایِاجرایِهرِرأییِپسِازِصدورِبایدِابالغِوِسپسِاجراِشود،ِاینِاصلِطبقِموادِ ✓ ِاصل  ق.آ.د.مِدرِتأمینِخواستهِوِدستور320ِِِو117ِِِطبق 

بهِدرخواستِموقتِهمِجاریِاست،ِمگرِاینکهِدرِتأمینِخواستهِابالغِفوریِممکنِنباشدِوِتأخیرِدرِاجراِسببِتضییعِیاِتفریطِخواستهِشودِکهِِ
ِشود.شود.ِدرِدستورِموقتِنظرِبهِفوریتِدرخواست،ِاولِاجراِبعدًاِابالغِمیمتقاضیِاولِاجراِوِسپسِابالغِمی

 درِخیلیِازِمواقعِاجراِعماًلِابالغِراِدربردارد. ✓
 
ِباشدِ...ِِاصلِبرِابالغِرأیِوِسپسِاجراِرأیِمی •

 حتیِدرِتأمینِخواستهِوِدستورِموقت ✓
ِهِوِدستورِموقتمگرِدرِتأمینِخواست

ِحتیِدرِتأمینِخواسته،ِمگرِدرِدستورِموقِت
ِحتیِدرِدستورِموقت،ِمگرِدرِتأمینِخواستِه

ِ
 ق.آ.د.م( 318+112ـ 120ـ  324، 322، 321+ 118دستور دادگاه و درخواست خواهان )مواد 
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تأمین ✓ لغوِ باِ یاِدستورِموقتِ تأمینِخواستهِ لغوِقرارِ ِِهایِسپردهدقتِشودِ آنها برایِ بهِنحویِکهِخسارتِِشدهِ )خسارتِاحتمالی(َِخلطِنشود.ِ

اّلِبهِمالکِیاِصاحبِآنِخسارتِتودیعدیدهِ)خوانده(ِپرداختِمیشدهِدرِمهلتِقانونیِاگرِمطالبهِشدِکهِبهِزیانتودیع شدهِ)خواهان(ِشود،ِوا 
 شود.گاهِمستردِمیشود.ِالبتهِدرِتأمینِخواستهِبهِدرخواستِخواهانِوِدرِدستورِموقتِبهِدستورِداِدمستردِمی

هِخسارتِباِتشریفاتِقانونیِمطرحِکندِ.تواندِدعوایَِعلیمضافًاِبرِاینکهِخواندهِبهِهرِحالِبعدِازِمقاطعِمی ✓ د ّ  ح 

تأمینِخواسته

اصلیدعوایطرحعدم:112مادۀ
مقابلطرفدرخواستبهروز10ظرف
.مِیشودلغوخواستهتأمینقرار

ِمرتفِعشدنصورتدر:118مادۀ موضوع  راتأمینرفعقراردادگاهخواسته،تأمین
قطعیحکمصدورصورتدرداد،خواهد
دادخواستودعوااستردادیاخواهانعلیه
.مِیشودرفعخودبِهخودتأمین

خواهاندرخواستبه:120مادۀ
قطعیرأیموجببهخواهانکهصورتیدر*

.شودمحکوم
روز20ظرفمِیتواندخوانده*
تشریفاترعایتبدون*
دهسپردِهشاحتمالیخسارتدریافتتقاضای*
واستدرخبه(احتمالیخسارت)تأمیناالو(تأمین)

.مِیشودمستردویبهخواهان
خواهاندرخواستبهخواستهتأمیندر

دستورموقت

اصلیدعوایطرحعدم:318مادۀ
مقابلطرفدرخواستبهروز20ظرف
.مِیشودلغوموقتدستورقرار

دعواطرفاگر:324،322،321مواد
ِابتاریخازیِکماهظرفیابدهدتأمین الغ  فتوقیرفعنشود،دعواطرحنهایی،رأی
دادگاهمرتفِعشدنصورتدروشدخواهد
.مِینمایدلغوراموقتدستور

(رأساًِ)دادگاهدستوربه:324مادۀ
نهاییرأیموجببهخواهانکهصورتیدر*

.شودمحکوم
روز30ظرفمِیتواندخوانده*
تشریفاترعایتبا*
االو،بنمایدرا(خسارت)تأمیندریافتتقاضای*

.ِیشودممسترد(رأساًِ)دادگاهدستوربهفوقتأمین
دادگاهدستوربهدستورموقتدر
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شرطِِتوانِتأمینِخواستهِوِدستورموقتِدرخواستِکرد،ِولیِدرِامورِغیرفوریِدستورموقتِمنتفیِاست،ِچونِفوریتِدرِدستورِموقتِِدرِامورِفوریِمی ✓

 استِ.
 ِ«315و310ِِدرِتأمینِخواستهِفوریتِشرطِنیست.ِدرِدستورِموقتِفوریتِشرطِاستِوِتشخیصِآنِباِدادگاهِاست.ِ»موادِ ✓
شود،ِاماِدرِتأمینِخواسته،ِموضوع،ِِ،ِدرِدستورموقت،ِموضوع،ِفوریِاست،ِاماِاصواًلِعادیِرسیدگیِمی315و314ِِِِو310ِِِِبرِاساسِظاهرِموادِِ ✓

 تواندِباشد(ِ.رسیدگیِفوریِاستِ)میغیرفوریِاستِوِ
 همیشهِبایدِفوریتِاقتضاءِکند.310ِشودِکهِطبقِمادۀِِالبتهِاگرِدرِدستورِموقتِفوریتِاقتضاءِنماید،ِرسیدگیِفوریِوِخارجِازِدادگاهِانجامِمی ✓

 مرجع صالح برای تأمین خواسته و دستورموقت 
اگرِموضوعِتأمینِخواستهِخارجِازِآنِحوزهِباشد؛ِدادگاهِصالحِبهِاصلِدعوا،ِصالحِبهِِدادگاهِصالحِبهِاصلِدعوا،ِصالحِبهِتأمینِخواستهِاست،ِِح تیِ

ِموقت،ِخارجِازِآنِحوزهِباشدِکهِدرِاینِصورتِبهِشرطِداشتنِصالحیتِذاتی،ِِ ِدستور  ِدستورِموقتدستورموقتِاست،ِمگرِموضوع  صالحِِِِدادگاهِمقر ّ
ِاستِ.

 موضوع و اجرای تأمین خواسته و دستورموقت 
 تواندِقابلِتوقیف،ِانجامِعملِوِیاِمنعِازِانجامِعملِباشدِ.وضوعِتأمینِخواستهِبایدِقابلِتوقیفِباشد،ِموضوعِدستورِموقتِمیم ✓
ِدعواِنباشد،ِبلکهِتمهیدات ✓ ِموضوع  یِدرِِالزامِبهِفعلِیاِترکِفعلِدرستِاستِکهِقابلیتِدستورموقتِراِدارد،ِاماِشرطشِاینِاستِکهِخودِیاِعین 

 باشدِ.راستایِآنِ
 اجرایِتأمینِخواستهِمستلزمِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِنیستِ. ✓
 دستورِموقتِمستلزمِتأییدِرئیسِحوزۀِقضاییِاستِ.ِاجرایق.آ.د.م،325ِِمادۀ2ِِِبهِاستنادِتبصرۀِِ ✓

تأمین خواسته وجوه افتراق
«مدعی به»

دستور موقت
دادرسی فوری ـ محاکۀ عاجله

مالک هستمالک نیستشرط فوریت
315و 310مواد 

314وقت عادی مادۀ 115وقت فوری مادۀ وقت رسیدگی

مرجع صالح به اصل مرجع صالح
111مادۀ حتی دعوا 

مرجع صالح به اصل دعوا

311مادۀ مگر

موضوع
113قابل توقیف مادۀ 

«-ترک « »-الزام »

316قابل توقیف مادۀ 

«+ترک« »+الزام»

. مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی است.مستلزم تأیید نیستاجرا
325مادۀ 2تبصرۀ

 قابل تجدیدنظر و فرجام نیسقابلیت اعتراض نداردقابلیت اعتراض
ً
همراه با . تمستقال

اصل رأی قابل تجدیدنظرخواهی است

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در  ؛دکتر امید مالکریمی 2 جزوه آیین دادرسی مدنی

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarram: Instag mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

41 
 

 
 درِدعوایِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمیِیکِبابِآپارتمانِ..ِ. •

 صدورِقرارِتأمینِخواستهِوِدستورِموقتِمنتفیِاستِ.
ِینِخواستهِوِدستورموقتِبدونِسپردنِتأمینِممکنِاستِ.صدورِتأِم

ِصدورِتأمینِخواستهِبدونِتأمینِوِصدورِدستورِموقتِباِتأمینِمجازِاستِ.
ِفقطِصدورِدستورموقتِمجازِاستِ. ✓

 
 اعتراض به قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت 

 قرار تأمین خواسته 
ِخواستهِقابلِاعتراضِنیست.ِِ ✓ ِتأمین 

ِرد ّ ِق.آ.د.مِ«116ِ»مادۀِِقرار 
ِخواستهِازِجانبِخواندهِظرفِ ✓ ِتأمین  ِقبول   ق.آ.د.مِ«116ِروزِقابلِاعتراضِاست.ِ»مادۀ10ِِقرار 
ِخواستهِقابلِتجدیدنظرخواهی،ِفرجام ✓ ِتأمین 

ق.آ.د.مِقابلِاعتراضِثالث417ِِِخواهی،ِاعادۀدادرسیِوِواخواهیِنیست؛ِاماِطبقِمادۀِِقبولِیاِرد ّ
 استِ.

 ِِقرار دستورموقت
ِدستورِموقتِمستقاًلِقابلِتجدیدنظرخواهیِوِفرجام ✓ ِدرخواست   ق.آ.د.م«325ِِخواهیِنیست.ِ»مادۀِقبولِیاِرد ّ
 ق.آ.د.مِ«325ِتوانِازِقرارِدستورِموقتِتجدیدنظرخواهیِنمود.ِ»مادۀِضمنِتجدیدنظرخواهیِنسبتِبهِاصلِرأیِمی ✓
 ق.آ.د.مِ«325ِخواهیِنیست.ِ»مادۀِفرجامردِیاِقبولِدرخواستِدستورِموقتِقابلِ ✓
 ق.آ.د.مِقرارِدستورِموقتِقابلِاعتراضِثالثِاستِ.417ِطبقِمادۀِِ ✓

 
 هزینۀ دادرسی

ِاختالف:20ِِخواستۀِ ✓ ِِ%1ِِ/25میلیونِتومان:ِشورایِحل ّ
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 ِ%3ِِ/5میلیونِتومان10ِِِ%ِـِنسبتِبه5/2ِِِمیلیونِتومان20ِِِمیلیونِتومان:ِنسبتِبه30ِِخواستۀِ ✓
  فصل دوم ـ
شیوۀ دادرسی »

رسیدگی به دعوای  
 بدوی«

لغوی   معنای 
جلسۀ  

ِدادرسی:
کهِ استِ نشستیِ
بهِِ آنِ درِ

دادخواهیِِ
رسیدگیِِ دادخواهِ

چنانچهِمی شود.ِ
)قضات(ِِ قاضیِ
باِِ قضاوتیِ مراجعِ
وِ وقتِ تعیینِ

سیدگیِشود،ِجلسۀِِدعوتِقبلیِازِاصحابِدعواِیاِوکالیِآنان،ِحضورِیافتهِتاِبهِدعواِیاِامریِکهِخواهانِمطرحِنمودهِوِیاِبهِادعاهاِوِادّلۀِاصحابِدعواِِر
ِشدهِاستِ.دادرسیِتشکیلِ

شود؛ِمانندِِایِزمانیِاستِکهِدرِآنِبهِدعواِرسیدگیِشدهِوِرأیِقاطعِدرِخصوصِدعواِ)اعمِازِحکمِیاِقرار(،ِصادرِمیمرحلۀِدادرسی،ِبازهِِمراحل دادرسی:
ِمرحلۀِبدوی،ِتجدیدنظرِوِفرجامِ.

ِشود؛ِمانندِ:هرِمرحلۀِدادرسیِبهِچندِمقطعِدادرسیِتقسیمِمیمقاطع دادرسی:  
ِسۀِاولِدادرسیِ«ـِ»تاِجل

ِـِ»تاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِ«
ِـِ»تاِختمِمذاکرات«ِیاِ»تاِقبلِازِختمِدادرسیِ«

 
 اوقات محاکم«: اقسام جلسۀ دادرسی »

دهد.ِممکنِاستِطرفینِدرِِوقتیِاستِکهِدادگاهِبهِموضوعِپرونده،ِباِدعوتِازِطرفینِاختصاصِمی  وقتِدادرسیِ)جلسۀِدادرسیِیاِجلسۀِمحاکمه(ِ:
شود؛ِحتیِاگرِِجلسۀِدادرسیِحاضرِشوندِیاِحاضرِنشوند.ِدرهرصورتِاگرِموجباتِرسیدگیِفراهمِباشد،ِجلسۀِدادرسیِدرِهمانِموعدِمقررِتشکیلِمی

 یکِازِطرفینِحاضرِنباشند.ِوقتِدادرسیِدارایِاقسامِذیلِاستِ:هیچ
ِممکنِِ  شود.طبقِترتیبِسایرِاوقاتِدادرسی،ِتعیینِمی  :عادی ِوقت  شودِوِروز،ِماه،ِسالِوِساعتِداردِکهِدرِدفترِاوقاتِبهِصورتِکاملِثبتِمیآخرین 
 ق.آ.د.م(ِ.64ِ)مادۀِِ

ِاوقات،ِرعایتِنشدهِاست؛ِبهخارجِازِنوبت اگرِجلسۀِدادرسیِدرِِ  دیگر،ِزودترِازِترتیبِاوقات،ِتعیینِشدهِاست.عبارت:ِوقتِدادرسیِکهِدرِآن،ِترتیب 
دا بهِآن،ِجلسۀِ نیزِگفتهِمیدادگاهِتشکیلِشود،ِ نیزِمیدگاهِ بهِمعنایِبیشود.ِجلسۀِدادرسیِرا،ِجلسۀِمحاکمهِ یعنیِِنامند.ِخارجِنوبتِ نوبتیِنیست،ِ

 ها(ِ.ق.آ.د.مِراجعِبهِعدمِصالحیت29ِو27ِِِشودِوِالزامًاِاولینِیاِآخرینِوقتِنیستِ)مثلِموادِترینِوقتِممکنِکهِدرِدفترِاوقاتِثبتِمینزدیک
وقتِاحتیاطیِوِنظارتیِبرایِخودِِ  دهد.وقتیِاستِکهِدادگاهِبرایِرسیدگیِبهِپرونده،ِبدونِدعوتِازِطرفین،ِاختصاصِمی  :ی(وقتِنظارتِ)وقتِاحتیاِط

شودِوِبرایِتعیینِتکلیفِپروندهِپسِازِنتیجۀِکارشناسی،ِنتیجۀِاستعالم،ِنتیجۀِِدادگاهِاستِوِنیازیِبهِابالغِبهِطرفینِنیست،ِالبتهِدرِدفترِاوقاتِثبتِمی
ِباشدِ.قیقِیاِمعاینۀِمحلِوِ...ِمیتح

کند؛ِبدینِنحوِکهِاگرِقاضی،ِدرِوقتِدادرسیِیاِوقتِنظارت،ِپروندهِراِآمادۀِصدورِِکهِدادگاهِدرِآن،ِاقدامِبهِانشایِرأیِمی:ِوقتیالعادهِ)فوری(وقتِفوق

%2/5:میلیون تومان20تا بدوی
%3/5: مازاد

%1/25شورای حّل اختالف

واخواهی 
محکوٌم به% 4/5تجدیدنظرخواهی

فرجام خواهی، اعادۀ دادرسی
محکوٌم به%  5/5و اعتراض ثالث

دعوی طاری چه مالی باشد، 
معادل دعوای اصلی در همان مرحلهچه غیرمالی
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ِفوقالعادهِشدهِوِاقدامِبهِصدورِرأیِمیرأیِبداند،ِواردِوقتِفوق اولینِِ  دونِتعیینِوقتِقبلیِاستِوِنیازِبهِدعوتِازِاصحابِدعواِنیست.العادهِبکند.ِوقت 
افیِنباشد،ِکهِِوقتِدرِهمانِموقعِتقدیمِدادخواستِاستِکهِبدونِنیازِبهِثبتِدرِدفترِاوقاتِبایدِدرِهمانِروزِتعیینِتکلیفِشود،ِمگرِاینکهِوقتِاداریِک

 ق.آ.د.مِدرِتأمینِخواستهِ.115ِموقتِوِمادۀِِق.آ.د.مِدرِدستور314ِِشود.ِمثلِمادۀِِروزِبعدِرسیدگیِمی
 مصادیقی از تشکیل جلسۀ خارج از نوبت: 

تواندِتأخیرِجلسهِراِتقاضاِکند.ِاگرِدادگاهِادعایِاوِراِصحیحِِدرِصورتیِکهِخوانده،ِبهِدالیلیِنتواندِاصولِمستنداتِخودِراِبرایِجلسۀِاولِحاضرِکند،ِمی .1
 ندِ.کدانست،ِجلسۀِخارجِازِنوبتِتعیینِمی

ترینِوقتِرسیدگیِممکن،ِمعینِخواهدِشدِوِاگرِعدمِتشکیلِدادگاه،ِمنتسبِبهِِاگرِجلسۀِدادرسیِدرِوقتِمقررِتشکیلِنشود،ِبهِدستورِدادگاه،ِنزدیک .2
 طرفینِنباشدِجلسۀِبعدِبایدِظرفِدوِماهِآیندهِبرگزارِشود.ِاینِجلسهِممکنِاستِخارجِازِنوبتِباشدِ.

 آیدِ.،ِخارجِازِنوبتِبهِعملِمیگانۀِتصرفرسیدگیِبهِدعاویِسه .3
 العاده: مصادیقی از وقت فوق

العادهِبهِاینِدرخواستِرسیدگیِِتوانندِرفعِاختالفِراِازِدادگاهِبخواهد.ِدادگاهِدرِوقتِفوقهنگامِِحدوثِاختالفِدرِمفادِحکم،ِهریکِازِطرفینِمی .1
ِکندِ.می

 کندِ.العاده،ِبهِاینِدرخواستِرسیدگیِمیخواسته،ِدادگاهِدرِوقتِفوقدرِصورتِمطالبۀِخسارتِناشیِازِاجرایِقرارِتأمینِ .2
 تشریفات تعیین جلسۀ دادرسی

ِرسیدگیِوِابالغِراِصادرِمی ِوقت  ِتعیین  ِآنِکند.ِدرِتمامِمواردیِکهِجلسۀِدادرسیِتجدیدِمیدادگاهِدستور  ِجلسۀِبعدیِوِابالغ  ِوقت  ِتعیین  شودِنیزِدستور 
ِشودِ.صادرِمی
 مکان جلسۀ دادرسی:زمان و 

ِزمانِجلسۀِدادرسی،ِبایدِدرِروزهایِغیرِتعطیلِوِدرِوقتِاداریِتعیینِشود؛ِوِهمچنینِجلسۀِدادرسیِبایدِدرِمحلِدادگاهِبرگزارِشودِ. .1
 دهدِ.چونِاینِقاعدهِازِامورِامریِاست،ِتراضیِطرفینِدعواِنیزِاینِالزامِراِتغییرِنمی .2

 استثنائات زمان رسیدگی: 
ِزیر،ِرسیدگیِبهِموضوع،ِممکنِاستِدرِخارجِازِوقتِاداریِانجامِشودِ:درِاستثنائاتِ

 رسیدگیِبهِاعتراضِثالثِاجرایی؛ ✓
 صدورِدستورِموقت؛ ✓
 درِخصوصِجلسۀِتحقیقِمحلیِوِمعاینۀِمحلی،ِالزامیِبهِبرگزاریِآنِدرِایامِغیرِتعطیلِوِدرِوقتِاداریِبیانِنشدهِاستِ. ✓

 استثنائات مکان رسیدگی: 
ِر،ِرسیدگیِبهِموضوعِممکنِاستِدرِخارجِازِمکانِدادگاهِانجامِشودِ:درِاستثنائاتِزِی

 صدورِدستورِموقت؛ ✓
 رسیدگیِبهِاعتراضِثالثِاجرایی؛ ✓
 جلسۀِتحقیقِمحلیِوِمعاینۀِمحلِ. ▪
ِ

تواندِدرِخاللِدادرسی،ِدادخواستِراِبهِعّلتِناقصِبودنِِاالصولِپسِازِصدورِدستورِتعیینِوقت،ِنمیدادگاهِعلیِآثار دستور تعیین وقت دادرسی:
ِدادخواستِمبادرتِنماید.ِدرِحقیقتِِ ِرد ّ ِنقصِیاِقرار  ِرفع  ِاخطار  چونِبایدِبامطالعۀِدقیقِدادخواستِِِِدستورِتعیینِوقِتبهِدفترِدادگاهِبرگرداَندِتاِبهِصدور 

ِنمایدِکهِرسیدگیِراِتاِصدورِرأیِقاطع،ِادامهِدهد،ِمگرِاینکهِامرِجدیدیِکشفِشود.ود،ِدادگاهِراِمأخوذِمیصادرِش
ِگیردِ.تعیینِزمانِوِمکانِجلسۀِدادرسی:ِتعیینِوقتِطبقِدفترِاوقاتِصورتِمیِ-2

ِبِردرِتعیینِزمانِجلسۀِدادرسیِعلی  تعیینِزمانِجلسه: ِافزون ِبایدِنوبتِرعایتِشود، ِبهِِاالصول ِابالغِوِروزِجلسه ِاینِخصوصِبایدِفاصلۀِروز ایِِگونهآنِدر
ِخودِراِداشتهِباشد. ِدفاعّیات  ِتدارک  روزِنباشد،5ِِِِهرِکجاِکهِوقت،ِابالغِمیشهِبایدِبینِابالغِتاِجلسۀِدادرسیِکمترِازِِ  تعیینِشودِکهِخواندهِفرصتِوِامکان 

ِمگر:
ِروز:ِاحضارِگواِه7ِ•ِکمترِازِِ
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گهِیِ•ِکمترِازِیکِماه: ِنشرِآ
ِ•ِکمترِازِدوِماه:ِمقیمِخارِج
ق.آ.د.مِوِاینکهِدرِمواردیِتعیینِجلسۀِ»خارجِازِنوبت«ِمنصوصِگردیده،ِروشنِاستِکه390ِِِِق.ا.ت.ع.ِمالکِماّده65ِِِِرعایتِنوبت:ِباِتوّجهِبهِماّدهِِ

ِنمایدِ.اِایجادِمیهاِبایدِبهِنوبتِموردِرسیدگیِقرارِگیردِکهِاینِامر،ِتعیینِوقتِطبقِدفترِاوقاتِِرپرونده
 تشریفات تشکیل جلسۀ دادرسی

ِبرایِتشکیلِجلسۀِدادرسی،ِلوازمیِوجودِداردِکهِعبارتِاستِازِ:ِِلوازم تشکیل جلسۀ دادرسی: 
ِِ.حضورِقاضیِدرِدادگاهِوِآمادگیِاوِبرایِرسیدگیِبهِدعواِدرِهمانِوقتِمقررحضورِمتصدیِدادگاه:ِِِ ✓
شودِکهِدادخواستِنیزِکاملِشمردهِشود.ِدرِحقیقت،ِچنانچهِِدادرسی،ِچنانچهِاّولینِجلسهِباشد،ِدرِصورتیِتشکیلِمیکاملِبودنِدادخواست:ِجلسۀِِ ✓

عدیِبرگرداندهِِدادخواستِناقصِباشدِوِدادگاهِنتواندِرسیدگیِکند،ِجهاتِنقصِدرِپروندهِنوشتهِوِبهِدفترِدادگاه،ِبرایِصدورِاخطارِرفعِنقصِوِاقداماتِب
ِکندِ.ودِدادگاهِرأسًاِاقدامِبهِصدورِقرارِردِدادخواستِمیشودِوِیاِخمی

نابراین،ِدرِصورتِِابالغِصحیحِ)اعمِازِواقعیِیاِقانونی(ِبهِاصحابِدعوا:ِاگرِابالغِبهِنحوِباطلِانجامِشدهِباشد،ِهیچِاقدامیِنبایدِبرِآنِمترتبِشودِوِِب ✓
درسیِمنتفیِاست.ِالبتهِاگرِبهِیکِیاِچندِنفرِازِاصحابِدعوا،ِابالغِصحیحِصورتِِبطالنِابالغِوقتِدادرسیِبهِهریکِازِاصحابِدعوا،ِتشکیلِجلسۀِدا

ِشود.نگرفتهِباشد؛ِولیِایشانِبهِهرِترتیب،ِازِوقتِدادرسیِمطلعِشدهِوِدرِجلسۀِدادرسیِبرایِدفاعِحاضرِشدهِباشند،ِجلسۀِدادرسیِبرگزارِمی
 مجلس: درج اظهارات اصحاب دعوا در صورت

ِمجلس،ِدرجِوِبهِامضاِیاِاثرانگشتِطرفینِبرساندِ.عِجلسۀِدادرسیِراِدرِاوراقِصورتدادگاهِبایدِوقاِی .1
 کندِ.مجلسِگواهیِمیمجلس،ِدادگاهِمراتبِراِدرِصورتدرِصورتِامتناعِهریکِازِطرفینِازِامضاِیاِدرجِاثرانگشتِدرِصورت .2
باشد،ِدادگاهِبایدِازِخواهانِاخذِتوضیحِکندِوِدرِصورتِعدمِرفعِابهام،ِاظهاراتِِاگرِاظهاراتِخواهانِدرِجلسۀِدادرسیِباِمندرجاتِدادخواستِاوِمغایرِِ .3

 خواهانِدرِجلسۀِدادرسیِمالکِعملِاست؛ِزیراِنسبتِبهِمندرجاتِدادخواستِجدیدترِاستِ.
 مجلس: موارد لزوم درج اظهارات اصحاب دعوا در صورت

ِهرگاهِدادگاهِبهِجهتیِدرجِعینِعباراتِراِالزمِبداندِ. .1
 یکیِازِاصحابِدعواِبخواهدِازِاظهاراتِطرفِدیگرِاستفادهِکندِ.اگرِ .2
 درِصورتیِکهِبیانِیکیِازِاصحابِدعواِمشتملِبرِاقرارِ)اعمِازِصریحِیاِضمنی(ِباشدِ. .3

 علنی بودن جلسۀ دادرسی: 
ِقانونِاساسیِجلساتِمحاکمه،ِبایدِعلنیِباشد؛ِجزِدرِمواردِذیلِ:165ِبناِبرِاصلِِ .1

 مواردِمنافیِعفتِعمومِی ✓
 واردِمنافیِنظمِعمومِیم ✓
 دعاویِخصوصیِکهِهرِدوِطرفِتقاضاِکنندِکهِمحاکمهِعلنیِنباشدِ. ✓

درِِالبتهِباِتوجهِبهِآنکهِدرِدعاویِخصوصیِاشخاص،ِدلیلیِبرایِعلنیِبودنِمحاکمهِوِدخالتِدادنِسایرینِدرِروابطِخصوصیِاشخاصِوجودِندارد،ِِ .2
 شودِ.یاِوکالیِایشانِبرگزارِمیرویۀِقضائی،ِدعاویِخصوصیِفقطِباِحضورِاصحابِدعواِوِ

 عدم حضور اصحاب دعوا در جلسۀ دادرسی:
ِعدمِحضورِیکیِازِطرفینِیاِحتیِعدمِحضورِهرِدوِطرف،ِمانعِتشکیلِجلسهِنیست.ِدرِاینِصورتِباِدوِحالتِمواجهِهستیمِ: 
ِماهِیدرِصورتیِکهِقاضیِبتواندِباِادلۀِموجودِدرِپرونده،ِدرِِ .1 ِکند.گیریِکند،ِاقدامِبهِتصمیمِدرِماهیتِدعواِکردهِوِرأیِصادرِمیدعواِتصمیمِت 
جلسه،ِحاضرِنشدهِباشندِیاِِیکِازِطرفینِدرِِگیریِکندِوِنیازِبهِاخذِتوضیحِباشدِوِهیچاگرِقاضیِنتواندِباِادلۀِموجودِدرِپرونده،ِدرِماهیتِدعواِتصمیم .2

خطاریۀِجلسۀِبعد،ِِآنکهِخوانده،ِحاضرِشدهِباشد؛ِولیِهنوزِنیازمندِاخذِتوضیحِازِخواهانِباشیم،ِدرِاینِحالتِقاضیِبایدِاقدامِبهِتجدیدِجلسهِکردهِوِدرِا
 تذکرِدهدِکهِحضورِخواهانِبرایِاخذِتوضیحِالزمِاستِ.

ِانتهایِمادۀ .3 ِمادۀ95ِِِِِِنکتۀِباالِروِنبایدِباخواندن  ِآخر  ِجلسهِاست،ِیعنیِاگرِدرِجلسۀِتجدیدشده95ِِِِنادرستِتلقیِکردِچراکه:ِقسمت  برایِبعدِازِتجدید 
 اصحابِدعواِحاضرِنشوندِوِدادگاهِنتواندِدرِماهیتِدعواِبدونِاخذِتوضیحِرأیِصادرِکند،ِدادخواست،ِابطالِخواهدِشدِ.

وندهِبرایِشنیدنِاظهاراتِطرفینِکافیِباشدِوِتجدیدِجلسهِضرورتِنداشتهِباشدِدادگاهِختمِِیافتهِبهِپِرچنانچهِوقتِاختصاصِِپایان جلسۀ دادرسی:
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کند.ِچنانچهِوقتِجلسهِکافیِنباشدِوِیاِبهِهرِعّلتِدیگریِتجدیدِجلسهِالزمِباشدِعّلتِتجدیدِجلسهِِدادرسیِراِاعالمِوِنسبتِبهِصدورِرأیِقاطعِاقدامِمی
ِوِساعتِجلسۀِبعدیِتعیینِوِبهِطرفینِابالغِشودِ.جلسهِنوشتهِشودِوِروزِبایدِدرِصورت

 وظیفۀ اصحاب دعوا در جلسۀ اول مبنی بر ارائۀ اصول مستندات:
نَضمِکرده،ِدرِجلسۀِاولِدادرسی،ِدرِدادگاهِبهِهمراهِداشتهِباشد.ِِتصویرِآنهاِراِبهِدادخواستِخودِمُِخواهان:ِخواهانِمؤظفِاستِاصولِمستنداتیِراِکهِ .1

اینِاسنادِراِتوسطِوکیلِیاِنمایندۀِدیگری،ِبرایِدادگاهِارسالِدارد.ِممکنِاستِاصلِسندِتوسطِخوانده،ِدرخواستِشود.ِدرِاینِصورت،ِِتواندِِخواهانِمی
هِجهاتِِشود.ِاگرِدادخواست،ِمستندِباگرِاصلِسندِعادیِباشدِوِموردِانکارِیاِتردیدِقرارِگیردِوِدرِجلسۀِاولِارائهِنشود،ِازِعدادِدالیلِخواهانِخارجِمی

 دیگرِنباشد،ِممکنِاستِقرارِابطالِدادخواستِصادرِشودِ.
یرِاینِاسنادِِخواندهِبایدِاصولِمستنداتیِراِکهِقصدِاستنادِبهِآنهاِراِدارد،ِدرِجلسۀِاولِدادرسیِدرِدادگاهِبهِهمراهِداشتهِباشد.ِهمچنینِبایدِتصو  خوانده: .2

تواندِاینِاسنادِِهاِدادهِشود.ِخواندهِمیهمراهِداشتهِباشدِتاِیکِنسخه،ِدرِپروندهِثبتِوِنسخِدیگرِبهِخواهانعالوۀِیکِنسخه،ِبهِهاِبهرا،ِبهِتعدادِخواهان
دیِباشدِِراِتوسطِوکیلِیاِنمایندۀِدیگریِبرایِدادگاهِارسالِدارد.ِممکنِاستِاصلِسند،ِتوسطِخواهان،ِدرخواستِشود،ِدرِاینِصورت،ِاگرِاصلِسندِعا

 شودِ.دِقرارِگیردِوِدرِجلسۀِاولِارائهِنشود،ِازِعددِدالیلِخواندهِخارجِمیوِموردِانکارِیاِتردی
 مهلت خواستن خوانده جهت ارائۀ اصول مستندات: 

تواندِچنینِتقاضاییِمطرحِکند.ِقبولِاینِتقاضا،ِبستهِبهِنظرِقاضیِِتواندِازِدادگاهِتقاضایِمهلتِکند؛ِاماِخواندهِمیخواهانِجهتِارائهِاصولِاسناد،ِنمی
ِاست.ِِ
 شودِ.اگرِدادگاهِباِاینِدرخواستِخواندهِموافقتِکند،ِجلسۀِدیگری،ِبهِصورتِخارجِازِنوبتِتشکیلِمی ✓
ق.آ.د.مِازِعبارتِتأخیرِجلسه،ِاستفادهِکردهِولیِبهترِبودِکهِازِعبارتِ»تجدیدِجلسه«ِاستفادهِکند،96ِِِِگذارِدرِاینِخصوص،ِدرِمادۀِِگرچهِقانون ✓

 زارشدهِوِجلسۀِدیگریِبرایِارائۀِسندِبرگزارِخواهدِشدِ.چراکهِجلسۀِاولِدادرسیِبرِگ
ِایمِ:درِاینِفرضِباِدوِحالتِمواجهِتشکیل نشدن جلسۀ دادرسی در موعد مقرر:

شود،ِمانندِمواقعیِکهِعدمِتشکیلِِترینِوقتِممکن،ِجهتِجلسۀِدادرسیِتعیینِمیدرِاینِصورت،ِنزدیک  عدمِتشکیلِجلسهِمنتسبِبهِطرفینِباشد: .1
 ق.آ.د.مِاستِ.99ِِو97ِِِناشیِازِاعمالِموادِِجلسهِ

یعنیِعدمِتشکیلِجلسه،ِمنتسبِبهِقاضیِ)مانندِمرخصیِقاضی(ِیاِدستگاهِقضائیِمربوطهِ)مانندِتعطیلیِِ  عدمِتشکیلِجلسهِمنتسبِبهِطرفینِنباشد: .2
شودِکهِبایدِنهایتًاِِجهتِجلسۀِدادرسیِتعیینِمیِِترینِوقتِممکن،غیرمنتظرهِدستگاهِقضائیِدرِروزِبرگزاریِجلسۀِدادرسی(ِاست.ِدرِاینِصورتِنزدیک

اجراِنیست؛ِزیراِدرِاینِحالتِبایدِازِروزِابالغِتاِجلسۀِدادرسی،ِِماهِآیندهِباشد.ِالبتهِدرِفرضیِکهِخواندهِمقیمِخارجِازِکشورِاست،ِاینِمقررهِقابل2ِِظرفِ
 ماهِآیندهِباشدِ.2ِفِماهِفاصلهِباشدِوِبنابراین؛ِامکانِنداردِکهِوقتِدادرسی،ِظِر2ِحداقلِ

 تأخیرانداختن جلسۀ دادرسی در صورت تراضی طرفین: 
ِدرِصورتِتراضیِطرفین،ِقاضیِبرایِتأخیرِدادرسیِمخیرِاست،ِوِملزمِبهِتأخیرِدادرسیِنیستِ. .1
ِزدِ.بارِجلسۀِدادرسیِراِبهِتأخیرِانداتواندِبرایِیکدرِصورتِدرخواستِوِتراضیِهرِدوِطرفِ)نهِیکیِازِطرفین(،ِقاضیِمی .2

 مهلت خواستن خواهان برای ارائۀ دلیل جدید: 
ِشود؛ِکهِعبارتِاستِازِاینکه:میِِدرِدوِصورتِازِخواهان،ِدرِجریانِدادرسی،ِادلۀِجدیدِپذیرفته .1

 ـِاینِادلهِدرِپاسخِبهِدفاعیاتِخواندهِباشدِیِا
ِـِاینِادله،ِدرِجریانِدادرسیِحاصلِشودِ.

تواندِبهِاوِمهلتِدهد؛ِاماِملزمِبهِدادنِمهلتِنیست.ِوجهِتخییرِدادگاهِبرایِالِ)تقاضایِمهلت(ِکند،ِدادگاهِمیاگرِخواهان،ِبرایِارائۀِادلۀِجدید،ِاستمه .2
دهدِوِدرِغیرِاینِصورت،ِمهلتِِدادنِمهلت،ِبهِاینِدلیلِاستِکه،ِاگرِدادگاهِدرخواستِخواهانِراِبرایِارائۀِدلیلِجدیدِموجهِتشخیصِدهد،ِمهلتِمی

ِدهدِ.نمی
 شودِ.درِقالبِتجدیدِجلسهِاست؛ِیعنیِوقتِرسیدگیِدیگریِبرایِحضورِطرفینِتعیینِمیاینِمهلت،ِ .3
 تواندِتجدیدِجلسهِراِبخواهدِ.اگرِخواهانِدرِجلسۀِدادرسیِدالیلیِارائهِکندِکهِخواندهِبرایِپاسخِبهِآنهاِنیازِبهِارائهِمدارکِجدیدِداشتهِباشد،ِاوِهمِمی .4
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ِ
 

ِخواهانِوِخوانده،ِمحدودِبهِمقطعِ»تاِاولینِجلسۀِدادرسی«ِاست.ِمنظورِازِاینِعبارت،ِقبلِازِِمقطع »تا اولین جلسۀ دادرسی«:   بعضیِازِحقوق 
ِتشکیلِجلسۀِاولِدادرسیِیاِاولینِاقدامِشخص،ِدرِجلسۀِاولِدادرسیِاستِ.

دیگر،ِ»تاِپایانِاولینِِعبارت،ِمحدودِبهِمقطعِ»درِجلسۀِاولِدادرسی«ِیاِبهبرخیِازِحقوقِخواهانِوِخواندهمقطع »تا پایان جلسۀ اول دادرسی«:  
ِجلسۀِدادرسی«ِاست.ِِ

ِکندِ.ایِاستِکهِموجباتِرسیدگیِ)حضورِقاضیِوِصحتِابالغ(ِفراهمِباشدِوِشخصِمخاطب،ِامکانِدفاعِپیداِمیاولینِجلسۀِدادرسی،ِجلسه .1
دفاعِپیداِنکند؛ِبرایِمثال،ِتمامِوقتِجلسه،ِبهِمطالعۀِدادخواستِوِاخذِتوضیحِازِخواهانِسپریِشودِوِِاگرِجلسۀِاولِبرگزارِشود،ِولیِخواندِفرصتِِ .2

 شودِ.درنتیجه،ِتمامِیاِبخشیِازِدفاعیاتِخواندهِبهِجلسۀِبعدِموکولِشود،ِجلسۀِبعدِنسبتِبهِخوانده،ِهمچنانِجلسۀِاولِمحسوبِمی
 

دهد،ِمگرِآنکهِبرایِدادگاهِمعلومِشودِکهِاوِِدرِجلسۀِاولِحاضرِنشود،ِفرصتِجلسۀِاولِراِازِدستِمیرغمِابالغِصحیح،ِاگرِیکیِازِاصحابِدعوا،ِعلی .3
 ازِابالغِمطلعِنبودهِاستِ.

دادهِنشود،ِِِِاگرِتمامِوقتِجلسهِاول،ِبهِدفاعیاتِخواندهِاختصاصِیابدِوِبهِخواهان،ِهیچِفرصتیِبرایِاستفادهِازِحقوقش،ِمانندِافزایشِخواستهِوِ...ِ، .4
افتد؛ِچراکهِرویۀِمحاکمِآنِاستِکهِابتدایِجلسهِازِِاالصولِدرِمحاکم،ِچنینِاتفاقیِنمیسۀِبعدِنسبتِبهِخواهانِجلسۀِاولِدادرسیِاست.ِالبتهِعلیجل

 کنندِتاِاگرِخواهانِقصدِافزایشِخواستهِیاِاقدامِدیگریِدارد،ِبیانِداردِ.خواهانِاخذِتوضیحِمی
یافتهِیاِتغییریافته،ِِخواستهِیاِتغییرِخواستهِیاِتغییرِنحوۀِدعوایِخواهانِمواجهِشود،ِآنِجلسه،ِنسبتِبهِخواستۀِافزایشاگرِخواندهِدرِجلسۀِاولِباِافزایشِ .5

 جلسۀِاولِمحسوبِنشدهِوِجلسۀِبعد،ِجلسۀِاولِخواهدِبود؛ِمگرِآنکهِخوانده،ِدرِهمانِجلسهِاقدامِبهِدفاعِکندِ.
ابِدعواِبهِتأخیرِافتد،ِدرِاینِصورت،ِجلسۀِبعدیِنسبتِبهِهرِدوِطرف،ِجلسۀِاولِدادرسیِمحسوبِِاگرِجلسۀِاولِدادرسیِبهِدرخواستِوِرضایتِاصح .6
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 شود؛ِزیراِدرِجلسۀِقبلِکهِبهِتأخیرِافتاده،ِبهِپروندهِرسیدگیِنشدهِاستِ.می
 حقوق خواهان تا اولین جلسۀ دادرسی:

ِاستردادِدادخواستِبدوِی .1
 خواندِهشدهِتوسطِتعرضِبهِاصالتِاسنادِارائه .2

 حقوق خوانده تا اولین جلسۀ دادرسی:
ِاعتراضِبهِبهایِخواستِه .1
 شدهِتوسطِخواهاِنتعرضِبهِاصالتِاسنادِارائه .2

 )درِجلسۀِاولِدادرسی(ِ:حقوق خواهان تا پایان اولین جلسۀ دادرسی 
ِافزایشِخواسته،ِتغییرِخواسته،ِتغییرِنحوۀِدعواِوِتغییرِدرخواستِ. .1
 طرحِدعوایِاضافِی .2
روزِبایدِدادخواست3ِِِِاینِصورتِبایدِتوجهِداشتِکهِمهلتِبیانِجهاتِوِدالیلِجلبِثالثِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِاستِوِسپس،ِظرفِِِِدر  جلبِثالثِ: .3

 جلبِثالثِتقدیمِشودِ.
شود؛ِبلکهِمختصِِطرحِنمیمهلتِایراداتِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِاست.ِالبتهِغیرِازِایرادِردِدادرس،ِسایرِایراداتِازِجانبِخواهانِِ  ایرادِردِدادرس: .4

طرحِاست؛ِزیراِاینِایراد،ِناظرِبهِشخصِقاضیِاست،ِنهِاصلِدعوا.ِبقیهِِخواندهِاست.ِایرادِردِدادرس،ِتنهاِایرادیِاستِکهِازِجانبِخواهانِنیزِقابل
 معنیِاستِ.نِبیطرحِاستِوِطرحِآنهاِازِجانبِخواهاایراداتِناظرِبهِاصلِدعواِاستِوِبنابراین،ِفقطِازِجانبِخواندهِقابل

 )درِجلسۀِاولِدادرسی(ِ:حقوق خوانده تا پایان اولین جلسۀ دادرسی 
ِطرحِدعوایِمتقابِل .1
ق.آ.د.مِایرادِردِدادرس،ِایرادِدعوایِواهی،ِایرادِتأمینِاتباعِوِهمچنینِسایرِایراداتیِکهِدرِقانون84ِِِِایرادات،ِاعمِازِایراداتِمذکورِدرِمادۀِِ بیانِایرادات: .2

 ندِایرادِعدمِمشروعیتِجهت،ِایرادِعدمِرعایتِترتیبِمنطقیِدعاوی،ِایرادِعدمِطرحِدعواِعلیهِهمۀِاشخاصِمتأثرِازِدعواِوِ...(ِاستِ.ذکرِنشدهِ)مان
 .روزِبایدِدادخواستِجلبِثالثِتقدیمِشود3ِمهلتِبیانِجهاتِوِدالیلِجلبِثالثِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِاستِوِسپسِظرفِِ  جلبِثالث: .3

شودِوِدرنتیجه،ِوقتِِپذیرِنمیحالتیِراِگوییمِکهِعملِبهِدستورِجلسه،ِحتیِبهِنحوِجزئی،ِامکانتأخیر جلسۀ دادرسی )تغییر وقت رسیدگی(:  
جلسۀِِِِشود.ِدرِصورتِتأخیرِجلسه،ِجلسۀِدادرسیِدرِوقتِمقررشِاصاًلِتشکیلِنشدهِوِبنابراین،ِآثاردادرسیِبهِتأخیرِافتادهِوِبهِوقتِدیگریِموکولِمی

ایِازِموارد،ِاشتباهًاِبهِجایِعبارتِتأخیرِجلسه،ِازِعبارتِتجدیدِِگذارِدرِپارهدادرسیِبرِآنِمترتبِنیستِوِوقتِجلسه،ِبهِکلیِتغییرِکردهِاست.ِقانون
شدهِدرِمعنایِغیردقیقِاستفادهنشده،ِبلکهِدرِمعنایِاعمِخودِوِجلسهِاستفادهِکردهِاست.ِدرِاینِموارد،ِعبارتِتجدیدِجلسهِدرِمعنایِدقیقِخودِاستفاده

ِوِمنظورِهمانِتأخیرِجلسهِاستِ.
 ترین موارد تأخیر جلسۀ دادرسی:عمده

،ِبایدِِدرِصورتِاقامۀِدعوایِطاری:ِدرِصورتِطرحِدعوایِطاری،ِاگرِفرصتِکافیِبرایِابالغِدعوایِطاریِبهِخواندۀِدعوایِطاریِوِاصحابِدعواِنباشد .1
ِبهِدعوایِاصلیِوِطاریِبهِتأخیرِافتدِ.جلسۀِدادرسیِبرایِرسیدگیِتوأمانِ

کافیِبرایِابالغِِِِاگرِوکیلِیکیِازِطرفینِدچارِفوت،ِممنوعِشدنِازِوکالت،ِتعلیق،ِعزل،ِاستعفاِیاِبازداشتِشودِوِدادگاهِاخذِتوضیحِراِالزمِبداندِوِفرصت .2
 ِ.افتدوقتِدادرسیِبهِموکلشِنباشد،ِجلسۀِدادرسیِبرایِاخذِتوضیحِازِموکلِبهِتأخیرِمی

ق.آ.د.مِنتواندِدرِجلسهِحاضرِشودِوِاینِعذرِخودِرا،ِبرایِجلسۀِدادگاهِبهِاطالعِدادگاهِرسانده41ِِِِواسطۀِیکیِازِمعاذیرِچهارگانۀِمذکورِدرِمادۀِِاگرِوکیلِبه .3
 باشدِ.

 درِصورتِدرخواستِوِتراضیِاصحابِدعواِ. .4
 افتدِ.باوجوداین،ِحاضرِنشود،ِجلسهِبرایِاحضارِمجددِشاهدِبهِتأخیرِمیاگرِشاهدِبرایِحضورِدرِدادگاه،ِاحضارِشدهِباشدِوِ .5
 واسطۀِکمیِمدتِباِدلیلِدیگرِنتواندِاسنادِخودِراِبرایِجلسۀِاولِدادرسیِحاضرِکند،ِحقِداردِتأخیرِجلسهِراِبخواهدِ.اگرِخواند،ِبه .6
بایدِاقدامِبهِتأخیرِجلسهِکرد.ِهمچنین،ِدرِاینِحالتِکارشناسِقابلِجلبِِِِایِتشکیلِشود،ِولیِاوِحاضرِنشودِ،اگرِبرایِاخذِتوضیحِازِکارشناسی،ِجلسه .7

 استِ.
 رسانیِبهِاصحابِدعوا،ِعدالتِاقتضاِداردِکهِجلسۀِدادرسیِبهِتأخیرِافتدِ.درِصورتِتغییرِدرِمحلِاستقرارِدادگاهِوِعدمِاطالع .8
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شودِتاِوکیلِِاصحابِدعواِنتواندِدرِجلسه،ِحاضرِشود،ِبهِاوِمهلتِکافیِدادهِمیِِواسطۀِزندانیِیاِبازداشتِشدنِیاِمأموریتِدولتیِوِضروری،ِیکیِازاگرِبه .9
 تعیینِکند.ِدادنِمهلتِکافی،ِممکنِاستِبهِتأخیرِجلسهِمنتهیِشودِ.

بهِاصحابِدعواِبهِِِِافتد؛ِبرایِمثال،ِقاضیِدرِدادگاهِحاضرِنشودِیاِاینکهِنتیجۀِابالغاگرِمانعیِبرایِتشکیلِجلسۀِدادرسیِپیشِآید،ِجلسهِبهِتأخیرِمی .10
 دفترِدادگاهِبازنگشتهِباشدِوِدرنتیجه،ِبهِدلیلِآنکهِبرِدادگاهِابالغِشدنِیاِنشدنِاوراقِمعلومِنیست،ِبرگزاریِجلسهِمقدورِنباشدِ.

شدهِوِِیلشودِکهِبرایِرسیدگیِبهِدعوا،ِجلسۀِدادرسیِتشکتجدیدِجلسه،ِبهِمعنایِدقیقِوِاخصِخودِبهِحالتیِاطالقِمیتجدید جلسۀ دادرسی:  
 تمامِیاِبخشیِازِدستورِجلسهِنیزِعملِشده؛ِاماِبهِدالیلی،ِتشکیلِجلسۀِدیگریِالزمِباشدِ.

 ترین موارد تجدید جلسۀ دادرسی:مهم 
یلِِممکنِاستِدرِجلسۀِدادرسی،ِوقتِکافیِبرایِبررسیِبرخیِادله،ِدفاعیاتِوِجوابِپروندهِنباشد.ِدرِاینِحالت،ِجلسۀِدیگریِتشک انقضایِمدتِجلسه: .1

ِق.آ.د.مِ(104ِخواهدِشد.ِ)مادۀِ
،208ِِ،209ِِ،210ِِدهد.ِ)موادِِاستنادِبهِاسنادیِکهِدرِخارجِازِدادگاهِهستند:ِاگرِدادگاهِپسِازِمالحظۀِسند،ِتجدیدِجلسهِراِالزمِببیند،ِدستورِآنِراِمی .2

 ق.آ.د.مِ(225ِو212ِِ
دهد.ِ)موادِِتِوِمطالعۀِپروندۀِاستنادی،ِتجدیدِجلسهِراِالزمِببیند،ِدستورِآنِراِمیاستنادِبهِیکِپروندۀِحقوقیِیاِکیفریِدیگر:ِاگرِدادگاهِپسِازِدرخواِس .3

 ق.آ.د.مِ(215ِو214ِِ
 ستِ.رسیدگیِبهِاصالتِسند:ِاگرِدادگاهِبخواهدِخودِبهِاصالتِسندِرسیدگیِکندِوِاینِامرِراِبهِکارشناسِارجاعِندهد،ِازِموجباتِتجدیدِجلسهِا .4
 شودِ.درِجریانِدادرسیِبهِشهادتِشهودِاستنادِشودِوِقاضیِشهادتِشهودِراِبپذیرد،ِجلسهِتجدیدِمیاستنادِبهِشهادت:درِصورتیِکهِ .5
صحتِوِِاستکتاب:ِاگرِاصالتِامضاءِخط،ِمهرِیاِاثرانگشتِشخصیِموردِتعرضِقرارِگیردِکهِدرِجلسۀِدادرسیِحضورِداردِوِدادگاهِبخواهدِبرایِبررسیِِ .6

کنندِِافتد؛ِزیراِمحاکمِخودِاقدامِبهِاستکتابِنمی،ِجلسهِراِتجدیدِخواهدِکرد.ِالبته،ِاینِامرِدرِعملِاتفاقِنمیاصالتِسند،ِاستکتابِکند،ِبرایِاستکتاِب
 ق.آ.د.مِ(224ِِکنند.ِ)مادۀِتاِنیازِبهِتجدیدِجلسهِباشد،ِبلکهِآنِراِبهِکارشناسِواگذارِمی

 شودِ.وِمعاینۀِمحلِوقتِتجدید،ِوِبهِطرفینِابالغِمیتحقیقِمحلِوِمعاینۀِمحل:ِدرِصورتِصدورِهرِیکِازِقرارهایِتحقیقِمحلیِ .7
کهِدادگاهِآنِادلۀِجدیدِراِمؤثرِدرِکشفِِیافتنِادلۀِجدید:ِاگرِدرِجریانِدادرسی،ِادلۀِجدیدِکشفِشودِوِیکیِازطرفینِبهِاینِادلۀِجدیدِاستنادِکند،ِدرصورتی .8

 ق.آ.د.مِ(99ِحقیقتِبداند،ِجلسهِراِتجدیدِخواهدِکرد.ِ)مالکِمادۀِ
هِادلۀِجدیدِمقدورِِرخواستِخواهانِبرایِارائهِدلیل:ِممکنِاستِخواندهِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِدالیلیِاقامهِکندِکهِدفاعِازِآنِبرایِخواهانِجزِباِارائد .9

 ق.آ.د.مِ(99ِوِمالکِمادۀ97ِِنباشد.ِدرصورتِدرخواستِخواهانِوِموجهِدانستنِاینِدرخواست،ِجلسهِتجدیدِخواهدِشد.ِ)مادۀِ
مواردِرخِدادهِایشِخواسته،ِتغییرِخواسته،ِتغییرِنحوۀِدعوا:ِاگرِدرِجلسۀِاولِدادرسی،ِهرِیکِازِاینِمواردِرخِدهدِیاِآنکهِقبلِازِجلسهِهریکِازِاینِِافز .10

یافتهِیاِتغییرِِهِافزایشایِکباشدِوِمراتبِبهِخواندهِابالغِنشدهِباشدِوِاوِنیزِدرِجلسه،ِحاضرِنباشدِیاِدرِصورتِحضور،ِحاضرِبهِدفاعِدرِخصوصِخواسته
 یافتهِیاِتغییریافتهِتجدیدِشودِ.ایِکهِافزایشصورت،ِبایدِجلسهِبرایِاستماعِدفاعیاتِاوِنسبتِبهِخواستهپیداکردهِنباشد؛ِدرِاینِ

درِجلسۀِدادرسی،ِدادگاهِِأخذِتوضیحِازِخواهان:ِممکنِاستِدادگاهِبرایِصدورِحکم،ِنیازمندِأخذِتوضیحِازِخواهانِباشد.ِدرِصورتِعدمِحضورِخواهانِ .11
 کندِ.وقتِدیگریِتعیینِوِلزومِحضورِاوِراِبرایِأخذِتوضیحِقیدِمی

شده،ِدرِجلسۀِدادرسیِبیانِشودِوِخواندهِِارائۀِدلیلِیاِاستداللِجدیدِازِجانبِخواهان:ِاگرِدلیلِیاِاستداللِجدیدی،ِفراترِازِآنچهِدرِدادخواستِدرج .12
تجدیدِشودِتاِاصلِتناظرِرعایتِشود؛ِیعنیِبایدِدلیلِیاِاستداللِجدیدِخواهانِبهِخواندهِعرضهِشودِتاِاوِبتواندِدرِِِِحضورِنداشتهِباشد،ِباشدِجلسۀِدادرسی

 برابرِآنِدفاعِکندِ.
 شیوۀ کاهش خواسته: 

ِکاهشِخواستهِتاِقبلِازِختمِدادرسیِممکنِاستِ. .1
 کاهشِخواستهِدرِتمامِمراحلِبدوی،ِواخواهیِوِتجدیدنظر،ِممکنِاستِ. .2
کند؛ِولیِاگرِدیوانِِکند؛ِبلکهِفقطِازِحیثِشکلیِرسیدگیِمیخواهی،ِکاهشِخواستهِمعنیِندارد؛ِچراکهِدیوانِعالیِکشورِرسیدگیِماهویِنمیامدرِفرج .3

 ستِ.پذیرِاعالیِکشورِرأیِراِنقضِکندِوِپروندهِراِبرایِرسیدگیِماهویِبهِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِبفرستد،ِدرِآنِمرحله،ِکاهشِخواسته،ِامکان
یاِوکیلِاو،ِصورتِمی .4 رفِدرخواستِشفاهیِخواهانِ مجلسِدرجِوِبهِگیرد.ِدرخواستِشفاهیِدرِصورتکاهشِخواستهِتشریفاتِخاصیِنداردِوِبهِص 

 رسدِ.امضایِخواهانِمی
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میلیونِتومان(ِکهِدر80ِِِِتومانِبهِِمیلیون90ِِِِپذیرِاستِ)برایِمثال،ِکاهشِخواستهِازِمطالبۀِِالذمهِامکانفیهایِکلیتنهاِدرِخواستهکاهشِخواسته،ِنه .5
دانگِازِملکیِاست؛ِاوِدرِقالبِکاهشِخواسته،ِخواستۀِخودِرا6ِِِتصورِاست.ِبرایِمثال،ِخواستۀِشخصِالزامِبهِتنظیمِسندِخواستۀِعینِمعینِنیزِقابل

 دهدِ.دانگِازِهمانِملکِکاهشِمی4ِبهِالزامِبهِتنظیمِ
ندارد .6 تأثیرِ دادرسیِ درِهزینۀِ مابهِِکاهشِخواسته،ِ استردادِ باعثِ نمیوِ دادرسیِ اماِحقالتفاوتِهزینۀِ کار،ِکاهشِِشود؛ِ ادامۀِ بهِ نسبتِ راِ وکیلِ الوکالۀِ

 دهدِ.می
شود؛ِاماِاگرِخواندهِمحکومِشودِوِدرنتیجه،ِِالتفاوتِهزینۀِدادرسیِنمیدرستِاستِکهِکاهشِخواسته،ِدرِهزینۀِدادرسیِتأثیرِنداردِوِباعثِاستردادِمابه .7

 هایِدادرسیِشود،ِمحکومیتِاوِبناِبرِخواستۀِکاهشِیافتهِاستِنهِخواستۀِاولیهِ.أدیهِهزینهبهِتمحکوم ِ
 یافته(ِاستِ.یافتهِیاِافزایشخواهی،ِمبلغِنهاییِخواستهِ)خواستۀِکاهشبعدِازِکاهشِخواسته،ِمالکِتجدیدنظرخواهیِیاِفرجام .8
کردهِباشدِوِیکیِازِآنهاِراِاستردادِکند،ِاینِعملِکاهشِخواستهِنیست؛ِبلکهِممکنِاستِنسبتِِاگرِخواهان،ِدوِیاِچندِخواستهِراِدرِدادخواستِخودِدرجِ .9

 بهِخواستۀِمزبور،ِحسبِموردِاستردادِدادخواستِیاِدعواِتلقیِشودِ.
ِتشریح افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوۀ دعوا: 

میلیون100ِِِسکۀِبهارِآزادیِیاِاز20ِِِِسکۀِبهارِآزادیِبه10ِِِِخواستۀِخودِبیفزاید.ِبرایِمثال،ِخواستۀِخودِراِازِِافزایشِخواسته:ِیعنیِخواهانِبرِحجمِِ .1
ِدانگِآنِملکِافزایشِدهدِ.6ِدانگِیکِملکِبه4ِِِمیلیونِتومانِیاِاز200ِِِتومانِبهِ

یدِیاِازِرفعِتصرفِعدوانیِِِِواهان،ِخواستۀِخودِراِازِخلعِیدِبهِتخلیۀتغییرِخواسته:ِیعنیِخواستۀِقبلیِحذفِوِعنوانِجدیدیِجایگزینِآنِشود.ِبرایِمثال،ِخ .2
 بهِرفعِممانعتِازِحقِیاِازِفسخِنکاحِبهِطالقِتغییرِدهدِ.

حرجِِِِق،ِبهِعسرِوتغییرِنحوۀِدعوا:ِیعنیِخواهانِمنشأِدعوایِخودِراِتغییرِدهد.ِبرایِمثال؛ِزنیِکهِدادخواستِطالقِداده،ِمنشأِدعوایِخودِراِازِترکِانفا .3
(ِدادخواستِتخلیهِداده،ِمنشأِدعوایِخودِراِتخلیه56ِِبهِدلیلِفسادِاخالقِشوهر،ِتغییرِدهدِیاِموجریِکهِدرِقالبِقانونِروابطِموجرِوِمستأجرِ)مصوبِِ

 بها،ِبهِدلیلِنیازِشخصیِتغییرِدهدِ.بهِدلیلِعدمِتأدیهِاجاره
آنکهِخواهان،ِدرخواستِتأمینِخواستهِراِبهِدستورِموقتِتغییرِدهدِیاِآنکهِدرخواستِدستورِِهایِفرعیِوِتبعی؛ِمانندِِیعنیِتغییرِدرخواست  تغییرِدرخواست: .4

هایِفرعیِوِتبعیِخودِراِبیانِدارد؛ِاماِاینِامکانِنیزِبرایِتواندِتاِقبلِازِختمِدادرسی،ِدرخواستموقتِراِبهِتأمینِخواستهِتغییرِدهد.ِگرچهِخواهانِمی
 آوردهِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِتغییرِدهدِ.بهِعملِاوِفراهمِاستِکهِدرخواستیِراِکه

 شیوۀ افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوۀ دعوا: 
ِتاِپایانِجلسۀِاولِدادرسیِبایدِصورتِگیردِ. .1
 شده،ِمربوطِوِدارایِیکِمنشأِباشدِ.اینِاقداماتِمنوطِبهِآنِاستِکهِباِدعوایِطرح .2
ِاست.ِدرِمراحلِواخواهی،ِتجدیدنظرخواهیِوِفرجامِممکنِنیستِ.ِفقطِدرِمرحلۀِبدویِممکن .3
مجلسِدرجِوِبهِامضایِِآید.ِدرخواستِشفاهیِدرِصورتمواردِفوق،ِتشریفاتِخاصیِنداردِوِبهِصرفِدرخواستِشفاهیِخواهانِیاِوکیلِاوِبهِعملِمی .4

 رسدِ.خواهانِمی
شودِوِدرِصورتِعدمِپرداختِهزینهِِبپردازد.ِدرِغیرِاینِصورت،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِمیِِدرِافزایشِخواسته،ِخواهانِبایدِمبلغِمازادِهزینۀِدادرسیِرا .5

شود.ِدرِتغییرِخواستهِنیزِاگرِبهایِخواستۀِجدیدِبیشِازِخواستۀِقبلیِباشد،ِهمینِقاعدهِِروز،ِدرخواستِویِمبنیِبرِافزایشِخواسته،ِردِمی10ِِظرفِِ
 حاکمِاستِ.

 یافته(ِاستِ.یافتهِیاِافزایشخواهی،ِمبلغِنهاییِخواستهِ)خواستۀِکاهشالکِتجدیدنظرخواهیِیاِفرجامبعدِازِتغییرِیاِافزایشِخواسته،ِِم .6
منزلۀِاستردادِدعوایِتوانِتغییرِخواستهِراِبهکند.ِدرِاینِحالت،ِنمیاگرِدرخواستِتغییرِخواستهِقبولِنشود،ِرسیدگیِبهِهمانِخواست،ِاولیهِادامهِپیداِمی .7

 استۀِاولیهِنیزِرسیدگیِنکردِ.اولیهِدانستِوِبهِخِو
 قواعد خاص افزایش خواسته:

ِیافتهِنیز،ِهزینۀِدادرسیِبپردازدِ.درِصورتِافزایشِخواسته،ِخواهانِمکلفِاست،ِبابتِخواستۀِافزایش .1
 نامۀِوکیلِاستِ.الوکالۀِوکیلِوِدرنتیجه،ِافزایشِتمبرِمالیاتیِوکالتافزایشِخواسته،ِموجبِافزایشِمیزانِحق .2

 ه در افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوۀ دعوا: تجدید جلس 
داده،ِبایدِمراتبِبهِخواندهِابالغِشود.ِاگرِِدرِصورتِافزایشِخواسته،ِتغییرِخواستهِیاِتغییرِنحوۀِدعوا،ِازِآنجاِکهِدرِادعایِخواهان،ِتغییرِوِتبدیلیِرخ .1
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شود؛ِمانندِآنکهِخواهانِمدتیِقبلِازِبرگزاریِجلسۀِاول،ِاقدامِبهِِدادرسیِدرِهمانِموعدِمقررِبرگزارِمیفرصتِکافیِبرایِابالغِبهِخواندهِباشد،ِجلسۀِِ
ِکندِوِدرنتیجه،ِفرصتِکافیِبرایِابالغِبهِخواندهِوِرعایتِفاصلۀِقانونیِ)حداقلِروزِبینِابالغِتاِجلسۀِدادرسی(ِوجودِداردِ.تغییرِخواستهِمی

شود؛ِمگرِآنکهِخواندهِحاضرِِافزایشِخواسته،ِتغییرِخواستهِیاِتغییرِنحوۀِدعواِبهِخواندهِنباشد،ِجلسۀِدادرسیِتجدیدِمیِِاماِاگرِفرصتِکافیِبرایِابالغ .2
گوِباشدِکهِدرِاینِصورت،ِِیافته،ِخواستۀِتغییریافتهِیاِدعواییِکهِمنشأِآنِتغییرِکرده،ِپاسخباشدِکهِدرِهمانِجلسۀِاولِدادرسی،ِنسبتِبهِخواستۀِافزایش

کند.ِِشود.ِبرایِمثال،ِخواهانِاندکیِقبلِازِجلسۀِاولِدادرسیِیاِدرِجلسۀِاولِدادرسیِاقدامِبهِافزایشِخواستهِمیسۀِدادرسیِبدینِعلتِتجدیدِنمیجل
ت،ِنیازِبهِتجدیدِِکند.ِدرِاینِصوِررغمِاینکهِاینِافزایشِخواسته،ِبهِخواندهِابالغِنشده،ِاماِاوِآمادگیِخودِراِجهتِدفاعِدرِهمانِجلسهِاعالمِمیعلی

یافتهِیاِدعواییِکهِتغییریافته،ِِایِکهِافزایشجلسهِنیست؛ِاماِاگرِخوانده،ِآمادگیِخودِراِجهتِدفاعِاعالمِنکند،ِبایدِجلسۀِدیگریِبرایِرسیدگیِبهِخواسته
 برگزارِشودِ.

رفِدیگر،ِاصلِدرخواستِاولیۀِخواهانِنسبتِبهِامورِفرعی،ِمانندِِشود؛ِزیراِراجعِبهِامورِفرعیِوِتبعیِدعواِاست.ِازِطتغییرِدرخواستِبهِخواندهِابالغِنمی .3
شود،ِتغییرِآنِِشود؛ِبنابراین،ِوقتیِاصلِدرخواستِاولیۀِخواهان،ِبرایِتأمینِخواستهِبهِخوانده،ِابالغِنمیاالصولِبهِخواندهِابالغِنمیتأمینِخواسته،ِعلی
 نیازِبهِابالغِنداردِ.

 ایِارائهِکند؛ِاماِکاهشِخواستهِمنجرِبهِتجدیدِجلسهِنیست.بالغِشوِتاِبداندِکهِدفاعیاتِخودِراِدرِچهِمحدودهکاهشِخواستهِنیزِبایدِبهِخواندهِا .4
ِشودِ.گاهِرسیدگیِبهِدعوا،ِبهِدلیلِدرِمدتیِمحدودِمتوقفِمیتوقیف دادرسی: 

 موارد توقیف دادرسی:
ِفوت،ِحجرِیاِورشکستگیِیکیِازِطرفینِدعوا؛ ✓
 اصحابِدعواِ؛ِزوالِسمتِنمایندۀِیکیِاز ✓
 صدورِقرارِاناطهِ؛ ✓
 شودِ.صدورِقرارِتأمینِدعوایِواهیِیاِتأمینِاتباع:ِدرِمهلتیِکهِخواهانِبرایِسپردنِتأمینِدارد،ِرسیدگیِبهِدعواِمتوقفِمی ✓
شودِوِِرسیدگیِبهِدعوا،ِمتوقفِمیارجاعِدعواِمطروحهِدرِدادگستریِبهِداوری:ِاگرِاصلِدعوا،ِدرِدادگاهِمطرحِبودهِوِازِاینِطریقِبهِداوریِارجاعِشود،ِ ✓

 ماندِ.درِصورتِاعتراضِبهِرأیِداورِوِصدورِحکمِبهِبطالنِآن،ِرسیدگیِبهِدعواِتاِقطعیتِحکمِبطالنِرأیِداورِمتوقفِمی
 ماندِ.متوقفِمیدرِاینِصورتِتاِقبلِازِتصحیحِرأیِداور،ِرسیدگیِبهِاعتراضِِ:زِآنکهِبهِرأیِاوِاعتراضِشدهِاستاِعددرخواستِتصحیحِرأیِداورِب ✓
کنندهِبهِدعوایِاصلیِباشدِوِدادگاه،ِنتیجۀِدعوایِطاریِراِدرِرسیدگیِخودِمؤثرِِاگرِرسیدگیِبهِدعوایِطاریِدرِصالحیتِمرجعی،ِغیرِازِدادگاهِرسیدگی ✓

 کندِ.بداند،ِموقتًاِرسیدگیِخودِراِتاِتعیینِنتیجۀِقطعیِدعوایِطاری،ِمتوقفِمی
 گاهِالزمِبداند،ِدادرسیِتاِیکِماهِقابلِتوقیفِاستِ.درِصورتِاستعفایِوکیل،ِاگرِداِدِ ✓
شده،ِاعتراضِثالثِطاریِیاِاعادۀِدادرسیِطاریِصورتِگیردِوِاینِاعتراض،ِمؤثرِدرِرسیدگیِبهِِعنوانِدلیلِارائهایِبهاگرِنسبتِبهِرأییِکهِدرِپرونده ✓

 شودِ.ادۀِدادرسی،ِمتوقفِمیدعوایِاصلیِباشد،ِرسیدگیِبهِآنِپروندهِتاِتعیینِنتیجۀِاعتراضِثالثِیاِاع
ایِکهِدرِدیوانِعالیِتحتِرسیدگیِاست،ِدرخواستِاعادۀِدادرسیِیاِاعتراضِثالثِشود،ِدیوانِعالی،ِرسیدگیِخودِراِتاِتعیینِنتیجۀِِاگرِنسبتِبهِپرونده ✓

 کندِ.اعادۀِدادرسیِیاِاعتراضِثالثِمتوقفِمی
 های قرار توقیف دادرسی:ویژگی

ِرسد؛ِاماِمتنِقرارِتوقیفِدادرسی،ِنیازِبهِابالغِنداردِ.موجبِاخطاریه،ِبهِاطالعِاصحابِدعواِمیگرچهِتوقفِدادرسیِبهِ .1
 شودِ.شود،ِبنابراین؛ِنیازِبهِپاکنویسِشدنِنداردِوِدادنامهِنمیباِتوجهِبهِاینکهِاینِقرارِابالغِنمی .2
 اعتراضِوِتجدیدنظرخواهیِنیستِ.اینِقرارِقابل .3
 شودِ.مواعدِقانونیِوِقضائیِمتوقفِمیدرِمدتِتوقیفِدادرسی،ِجریانِ .4

 تفاوت تأخیر دادرسی و توقف دادرسی:
ِشودِ.توقفِدادرسیِبهِموجبِصدورِقرارِتوقیفِدادرسیِاست؛ِاماِتأخیرِدادرسی،ِیکِدستورِسادۀِقضائیِاستِوِدرِقالبِقرارِصادرِنمی .1
گیرد؛ِاماِدرِتأخیرِدادرسی،ِصرفًاِوقتِرسیدگیِبهِتعویقِ،ِتوقیفِصورتِنمیگونهِاقدامِبهِرسیدگیِنسبتِبهِپرونده،ِدرِمدتدرِصورتِتوقفِدادرسی،ِهیچ .2

 پذیرِاستِ.افتدِوِسایرِاقداماتِرسیدگی،ِمانندِصدورِقرارِکارشناسی،ِصدورِمعاینۀِمحلِوِ...ِنسبتِبهِپروندهِامکانمی
 توقیف دادرسی به دلیل تغییرات حادث در وضعیت اصحاب دعوا:  
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شود.ِدرِاینِِشدهِوِنسبتِبهِآن،ِقرارِتوقیفِدادرسیِصادرِمیتعیینِوراثِمتوقف  االصولِدادرسیِتِاعلی  اِدرِجریانِدادرسی:فوتِیکیِازِاصحابِدعِو .1
 خصوص،ِبایدِتوجهِداشتِکه:

 شودِ.توقفِدادرسیِبهِموجبِاخطاریهِبهِطرفِدیگرِابالغِمی ✓
 ادگاهِمعرفیِکنندِیاِآنکهِطرفِمقابلِایشانِراِبهِدادگاهِمعرفیِکندِ.ماند؛ِچهِوراثِشخصًاِخودشانِراِبهِِددادرسیِتاِتعیینِوراثِمتوقفِمی ✓
االصولِبهِگواهیِحصرِوراثتِشخصِدیگرِدسترسیِِبرایِمعرفیِوراث،ِبایدِگواهیِحصرِوراثتِبهِدادگاهِتقدیمِشود،ِالبتهِباِتوجهِبهِاینکهِطرفِمقابلِعلی ✓

 ندارد،ِبایدِشهادتِشهودِراِنیزِدرِاینِخصوصِپذیرفتِ.
 دعاویِقائمِبهِشخص،ِیعنیِدعاویِشخصیتِمحور،ِفوتِشخصیِکهِدعوا،ِقائمِبهِاوست،ِموجبِصدورِقرارِسقوطِدعواِاست،ِنهِتوقیفِدادرسیِ.درِ ✓
 حِموقت.دعاویِقائمِبهِشخص،ِدعاویِاستِکهِهیچِتأثیریِدرِحقوقِوراثِندارد؛ِمانندِدعاویِطالق،ِتمکین،ِسلبِحضانت،ِاعسار،ِیاِالزامِبهِثبتِنکا ✓
ثرِِتوانِگفتِکهِهمۀِدعاویِغیرمالی،ِقائمِبهِشخصِاست.ِبرخیِازِدعاویِغیرمالی،ِمانندِدعوایِنسب،ِاثباتِزوجیتِوِ...ِچونِدرِحقوقِوراثِمؤنمی ✓

 شودِ.است،ِقائمِبهِشخصِنیست.ِبهِوراثِمنتقلِمی
شود؛ِزیراِتاِقبلِازِختمِتصفیه،ِشخصیتِحقوقیِبهِدادرسیِنمیاگرِیکیِازِطرفینِدعوا،ِشخصِحقوقیِباشد،ِانحاللِشخصِحقوقی،ِموجبِتوقیفِِ ✓

 قوتِخودِباقیِاستِ.
کندِوِنسبتِبهِِهاِیاِخواندگان،ِدعواِراِفقطِنسبتِبهِهمانِخواهانِیاِخواندهِمتوقفِمیهاِیاِتعددِخواندگان،ِفوتِیکیِازِخواهانخواهانِِدرِصورتِتعدد ✓

 جزیهِوِتفکیکِنباشدِ.تسایرینِتأثیرِندارد؛ِمگرِآنکهِدعواِقابل
نصبِِِحجرِیکیِازِاصحابِدعواِدرِجریانِدادرسی:ِاگرِیکیِازِاصحابِدعواِدرِجریانِدادرسیِمحجورِشودِوِحجرِاوِمخلِبهِدادرسیِباشد،ِدادرسیِتِا ✓

 شودِ.دادهِمیطرفِدیگرِاطالعِِشود.ِتوقفِدادرسیِبهِموجبِاخطاریهِبهشدهِوِنسبتِبهِآن،ِقرارِتوقیفِدادرسیِصادرِمیقیم،ِمتوقف
 ماند؛ِچهِقیمِرأسًاِخودِراِبهِدادگاهِمعرفیِکندِیاِآنکهِطرفِمقابل،ِقیمِراِبهِدادگاهِمعرفیِکندِ.دادرسیِتاِتعیینِقیم؛ِمتوقفِمی ✓
الیِباشدِوِیکیِازِایِازِاهلیتِالزمِاستِکهِبرایِاصلِموضوعِدعواِالزمِاست،ِاگرِدعوا،ِراجعِبهِیکِامرِغیرمباِتوجهِبهِآنکهِبرایِدعوا،ِهمانِدرجه ✓

 شودِ.شود؛ِچراکهِسفهِنسبتِبهِامورِغیرمالی،ِحجرِمحسوبِنمیطرفینِدرِجریانِدادرسی،ِسفیهِشود،ِدادرسیِمتوقفِنمی
نسبتِبهِِِِکندِویاِخواندهِمتوقفِمیِِهاِیاِخواندگان،ِدعواِراِفقطِنسبتِبهِهمانِخواهانهاِیاِتعددِخواندگان،ِحجرِیکیِازِخواهاندرِصورتِتعددِخواهان ✓

 تجزیهِوِتفکیکِنباشدِ.سایرینِتأثیرِندارد؛ِمگرِآنکهِدعوا،ِقابل
اگرِیکیِازِاصحابِدعوا،ِورشکستهِشودِوِدعواِنیزِناظرِبهِامورِمالیِویِباشد،ِحسبِموردِادارۀِِ  ورشکستگیِیکیِازِاصحابِدعواِدرِجریانِدادرسیِ: .2

یۀِشخصِمزبورِدرِضمنِحکمِورشکستگیِتعیینِنشدهِباشدِتاِتعیینِمدیرِتصفیه،ِقرارِتوقیفِِشود.ِاگرِمدیرِتصفمقامِویِمیتصفیهِیاِمدیرِتصفیه،ِقائم
 شود.ِِدادرسیِصادرِمی

شود،ِاینِفرضِچندانِمصداقِندارد.ِدرِشهرهاییِنیزِِروزِتعیینِمی5ِِق.تِمدیرِتصفیهِدرِحکمِورشکستگیِیاِنهایتًاِظرف440ِِِِباِتوجهِبهِآنکهِبناِبرِمادۀِِ ✓
 مقامِتاجرِورشکستهِاستِوِبنابراین،ِنیازیِبهِتوقیفِدادرسیِنیستِ.خودِادارۀِتصفیه،ِقائمبهصورتِخودوجودِدارد،ِبهِکهِادارۀِتصفیه

ِتصفیهِفقطِدرِدعاویِمالی،ِقائم ✓ ِیاِمدیر ِتصفیه ِتوقفِِمقامِشخصِورشکستهادارۀ ِتأثیریِدر ِبنابراین،ِورشکستگیِشخصِدراثنایِیکِدعوایِغیرمالی، اند؛
 داردِ.آنِدعواِن

کند؛ِمگرِآنکهِِشودِوِدادرسیِراِنسبتِبهِسایرینِمتوقفِنمیورشکستگیِیکیِازِاصحابِدعوا،ِفقطِموجبِتوقیفِدادرسیِنسبتِبهِهمانِشخصِمی ✓
 تجزیهِنباشدِ.دعوا،ِقابل

 تغییرات حادث در نمایندگان اصحاب دعوا در جریان دادرسی:
مانندِولی،ِوصیِیاِقیمِشخصِمحجورِیاِامینِغائبِمفقوداالثرِبهِهرِدلیلیِمانندِفوت،ِعزل،ِانعزال،ِِاگرِدرِجریانِدادرسی،ِسمتِنمایندگانِحسبی،ِِ .1

ِشودِ.شود؛ِیعنیِنسبتِبهِآنِقرارِتوقیفِدادرسیِصادرِمیحجرِیاِممنوعیتِازِتصرفِزایلِشود،ِدرِاینِصورت،ِدادرسیِتاِتعیینِنمایندۀِجدیدِمتوقفِمی
 شودِ.طرفِدیگرِاطالعِدادهِمیبهِتوقیفِدادرسیِبهِموجبِاخطاریه .2
 ماند؛ِچهِاوِرأسًاِخودِراِبهِدادگاهِمعرفیِکندِیاِآنکهِطرفِدیگرِاوِراِبهِدادگاهِمعرفیِکندِ.دادرسیِتاِتعیینِنمایندۀِجدیدِوِمعرفیِاوِبهِدادگاهِمتوقفِمی .3
کند؛ِِشودِوِدادرسیِراِنسبتِبهِسایرینِمتوقفِنمیاشخاصِمیزوالِسمتِنمایندۀِبرخیِازِاصحابِدعوا،ِفقطِموجبِتوقیفِدادرسیِفقطِنسبتِبهِهمانِِ .4

 تجزیهِنباشدِ.مگرِآنکهِدعوا،ِقابل
شود؛ِچونِازخدمتِیاِفوت،ِتأثیریِدرِفرآیندِدادرسیِنداشتهِوِموجبِتوقفِآنِنمیزوالِسمتِنمایندۀِحقوقیِاداراتِدولتی،ِمانندِبازنشستگی،ِانفصال .5
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 ورِادارهِاستِوِشخصیِکهِمخاطبِماست،ِشخصِحقوقیِادارهِاستِنهِنمایندۀِحقوقیِ.نمایندۀِحقوقی،ِصرفًاِکارمندِوِمأم
نداشتهِوِموجبِتوقفِآنِنمی .6 تأثیریِدرِفرآیندِدادرسیِ شود؛ِچونِشخصِحقوقیِمخاطبِابالغِاست.ِدرستِاستِکهِِتغییرِمدیرانِشرکتِحقوقی،ِ

کنندۀِآنِهستندِاوراقِراِتحویلِِهجهتِکهِاداراطبِاصلیِاستِوِمدیرانِصرفًاِازاینشود؛ِاماِشخصِحقوقی،ِمخهایِدادگاهِبهِمدیرانِتحویلِمیاخطاریه
 گیرندِ.می

دیدِقاضی،ِِتواند،ِدرِصورتِصالحق.آ.د.مِزوالِسمتِوکیلِفقطِمی40ِِو39ِِِِزوالِسمتِوکیل،ِجزِدرِیکِاستثنا،ِموجبِتوقفِدادرسیِنیست.ِبناِبرِموادِِ .7
 تواندِتاِیکِماهِرسیدگیِراِمتوقفِکندِ.کهِعلتِزوالِسمت،ِاستعفایِوکیلِباشد،ِدادگاهِمییموجبِتأخیرِدادرسیِشودِوِفقطِدرصورت

 ختم مذاکرات و ختم دادرسی: 
دیگر،ِمقطعیِاستِکهِدادگاهِتعیینِجلسۀِجدیدِراِِعبارتایِالزمِنیست،ِختمِمذاکراتِگوییم؛ِبهختمِمذاکرات:.ِمقطعیِراِکهِدیگرِتشکیلِهیچِجلسه .1

وِ...ِِِالبتهِممکِاستِدادگاهِسایرِاقداماتِقضائیِمانندِصدورِقرارِکارشناسی،ِاستعالمِثبتی،ِاستعالمِازِاداراتِدولتی،ِصدورِقرارِمعاینۀِمحلالزمِنداند.ِ
 راِالزمِبداندِ.

دیگر،ِرسیدگیِِعبارتت؛ِبهمقطعیِاستِکهِدیگرِهیچِاقدامِقضائی،ِاعمِازِتشکیلِجلسهِیاِهرِتحقیقاتِدیگری،ِنسبتِبهِپروندهِالزمِنیس ختمِدادرسیِ: .2
 یافتهِوِپروندهِآمادۀِصدورِرأیِاستِ.نسبتِبهِپروندهِپایان

 گریِنیست.بعدِازِختمِمذاکرات،ِاقداماتِقضائیِنسبتِبهِپروندهِهمچنانِممکنِاستِصورتِگیرد؛ِاماِبعدِازِختمِدادرسی،ِنیازِبهِهیچِاقدامِقضائیِدیِ .3
منطبقِباشدِوِممکنِاستِبرِهمِمنطبقِنباشد.ِاگرِبرِهمِمنطبقِنباشد،ِختمِمذاکراتِزودترِازِختمِِِِممکنِاستِختمِدادرسیِوِختمِمذاکراتِبرِهم .4

 دادرسیِاستِ.
تمِدادرسیِبرِِاگرِپسِازِآخرینِجلسهِ)ختمِمذاکرات(،ِهیچِاقدامِدیگریِالزمِنباشدِوِپروندهِآمادۀِصدورِرأیِقاطعِباشد،ِدرِاینِحالتِختمِمذاکراتِوِِخ .5

گرِپسِازِختمِمذاکرات،ِپروندهِهمچنانِنیازمندِاقداماتِدیگری،ِمانندِصدورِقرارِکارشناسیِوِاستعالمِازِاداراتِدولتیِباشد،ِدرِاینِِهمِمنطبقِاستِوِِا
 حالتِختمِمذاکراتِبرِختمِدادرسیِمقدمِاستِ.

 استرداد دادخواست و دعوا در مرحلۀ بدوی: 
 شودِ.صادرِمیِدادخواستقرارِابطالِ :استردادِدادخواستِبدویِتاِجلسۀِاول .1
 عنوانِاولینِاقدامِدرِجلسۀِاول،ِدادخواستِخودِراِمستردِکندِ.آنِاستِکهِخواهانِقبلِازِتشکیلِجلسۀِاولِیاِبه ،منظوِر ✓
 نشدهِاستِ.کنیم؛ِنهِاستردادِدعوا.ِچونِتاِقبلِازِتشکیلِجلسه،ِقاضیِواردِرسیدگیِبهِدعواِفعاًلِازِعبارتِاستردادِدادخواستِاستفادهِمی ✓
 ممکنِاستِاستردادِدادخواست،ِنسبتِبهِبرخیِازِخواندگانِرخِدهدِ. ✓
هایِواخواهی،ِتجدیدنظرِوِفرجام،ِمحدودِبهِقبلِازِجلسۀِاولِدادرسیِنیست؛ِبلکهِاستردادِدادخواستِدرِسایرِمراحلِدادرسی،ِیعنیِاستردادِدادخواست ✓

 شودِ.مورد،ِقرارِابطالِدادخواستِواخواهی،ِتجدیدنظرِیاِفرجامِصادرِمیِِپذیرِاستِوِدرهرصورت،ِحسبتاِقبلِازِختمِدادرسیِامکان
 شود.صادرِمیقرارِردِدعواِ :استردادِدعوایِبدویِتاِقبلِازِختمِمذاکرات .2
واِراِشمارِقرارهایِقابلِِگذارِقرارِردِدعقرارِردِدعواِباِقرارِابطالِدادخواستِکهِدرِبندِفوقِمشاهدهِشد،ِازِحیثِآثارِعملیِتفاوتیِندارد،ِجزِآنکهِقانون ✓

 گذارِدانستِ.فرجامِذکرِنکرده،ِکهِالبتهِبایدِاینِسکوتِراِناشیِازِتسامحِقانون
 ممکنِاستِاستردادِدعواِنسبتِبهِبرخیِازِخواندگانِرخِدهدِ. ✓
 شودِ.صادرِمیِقرارِردِدعوا  :رضایتِخواندهدرِصورتِِاستردادِدعوایِبدویِبعدِازِختمِمذاکرات .3
 شودِ.صادرِمیِقرارِسقوطِدعوا  :خواهانِازِدعوایِبدویِنظرِکردنِکلیصرف .4
 قرارِسقوطِدعوا،ِبرخالفِدوِقرارِابطالِدادخواستِوِردِدعواِوِبرخالفِسایرِقرارها،ِازِاعتبارِامرِمختومهِبرخوردارِاستِ. ✓
 نظرِکندِ.کلیِصرفخواهانِدرِهرِمقطعیِازِدادرسیِممکنِاستِازِدعوایِخودِبه ✓
 انِازِدعوا،ِنیازمندِرضایتِخواندهِنیستِ.نظرِکردنِکلیِخواهصرف ✓
 پذیرِنیستِ.شود؛ِیعنیِحقِطرحِدعواِراِسلبِکردهِوِطرحِمجددِآنِدعوا،ِامکانقرارِسقوطِدعوا،ِموجبِزوالِدعواِبهِمعنایِاخصِمی ✓
 پرداختِکردهِنیستِ.ِنظرِکردنِکلیِخواهانِازِدعوا،ِموجبِبازگرداندنِهزینۀِدادرسی،ِکهِخواهاناستردادِدادخواستِیاِدعواِوِصرف ✓
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عمال( محاکم، انواع و آثار آن -فصل سوم 

َ
 تصمیمات )ا

 تمایزأعمال )تصمیمات( محاکم و وجه آن 
ِتصمیماتِدادگاهِبرِدوِقسمِاستِ:اقسام تصمیمات دادگاه: 

پرونده،ِیکِدعواِباشدِیاِآنکهِپروندۀِاجراییِِگیریِدرِخصوصِیکِپروندهِاست؛ِاعمِازِاینکهِاینِِتصمیماتِقضائی:ِتصمیماتیِکهِناظرِبهِرسیدگیِوِتصمیم .1
ِبهِیکِرأیِباشدِ.راجع

 تصمیماتِاداری:ِتصمیماتیِکهِناظرِبهِرسیدگیِبهِیکِپروندهِنیست،ِمانندِموافقتِباِمرخصیِکارمندانِدفتریِ. .2
 تصمیماتِقضائیِبرِدوِقسمِاستِ:اقسام تصمیمات قضائی: 

ِشودِ.کلِحکمِیاِقرارِصادرِمیبهِیکِپروندهِکهِبهِشرأی:ِتصمیمِدادگاهِراجع .1
بولِِتصمیمِسادۀِقضائی:ِتصمیماتیِازِدادگاهِکهِدرِقالبِحکمِیاِقرارِنیست؛ِمثاًلِتصمیمِبرایِرسیدگیِبهِصحتِوِاصالتِیکِسند،ِتصمیمِبرایِق .2

 وکالتِیاِتصمیمِبرایِتجدیدِجلسۀِدادرسیِ.
 های تصمیمات قضائی ساده:ویژگی

 ستِ.اعتراضِوِشکایتِنیمستقاًلِقابل .1
ِشدهِبرخوردارِنیست.ازِاعتبارِامرِقضاوت .2
 شودِ.باِتوجهِبهِآنکهِقابلِشکایتِنیست،ِبهِاصحابِدعواِابالغِنمی .3
 نویسِشدنِنداردِ.باِتوجهِبهِعدمِنیازِبهِابالغ،ِنیازِبهِپاِک .4

 شودِ:دوِدستهِتقسیمِمیشود.ِآرایِمحاکمِبهِِتصمیمِقضائیِدادگاهِدرِخصوصِیکِپروندهِکهِدرِقالبِحکمِیاِقرارِصادرِمیرأی: 
 رأییِاستِکهِدارایِدوِوصفِاست:: حکم .1

ِموجبِصدورِآنِواردِماهیتِپروندهِشدهِوِدرِخصوصِماهیتِپروندهِنظرِدادهِاستِ.یعنیِقاضیِبهِبهِماهیتِدعواِاست؛الف(ِراجع
دیگر،ِقاضیِازِدادرسیِفراغتِیابد.ِمحکومیتِخواندهِِعبارتبهشودِکهِرسیدگیِبهِپروندهِدرِآنِمرحلهِخاتمهِیابدِوِِیعنیِموجبِمی  ب(ِقاطعِدعواِاستِ؛

هاییِازِاحکامِاست.ِدرِخصوصِحکم،ِنکاتِِحقیِخواهانِوِحکمِاستردادِسند،ِمثالبهِتأدیهِوجه،ِحکمِالزامِبهِتنظیمِسندِرسمی،ِحکمِطالق،ِحکمِبی
 توجهِاستِ:ذیلِقابل

شود؛ِیعنیِبرایِمثال،ِمحاکمِعمومی،ِدادگاهِانقالب،ِدیوانِعدالتِاداریِوِثنائی(ِصادرِمیحکمِهمیشهِازِمراجعِدادگستریِ)اعمِازِعمومیِیاِاست ✓
ِکنندِ.شوراهایِحلِاختالف،ِاقدامِبهِصدورِحکمِمی

ت 
صمیما

ت
(

اَعمال
 )

دادگاه ها
احکام

قرارها

حسبی( تصمیمات)اَعمال 

دستورهای اداری، گزارش اصالحی، سایر اَعمال دادگاه ها
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ورِحکمِِکند،ِباِصدگیردِوِدیوانِمزبور،ِصرفًاِرأیِصادرهِراِابرامِیاِنقضِمیدرِدیوانِعالیِکشور،ِچونِرسیدگیِبهِماهیتِاختالفِدعواِصورتِنمی ✓
ِکنیمِ.مواجهِنیستیم؛ِبلکهِبرایِتصمیماتِدیوانِعالیِکشور،ِازِعبارتِکلیِ»رأی«ِاستفادهِمی

 کنیمِ.نامیمِوِازِعبارتِحکمِداوریِاستفادهِنمیداورانِراِ»رأی«ِمیتصمیماتِنهاییِداورِیاِهیئت ✓
ایِازِتصمیماتِمتخذهِدرِامورِحسبیِنیز،ِِگذارِدرِخصوصِپارهقانونشود؛ِنهِدرِامورِغیرترافعیِیاِحسبی.ِباوجوداین،ِِحکمِدرِامورِترافعیِصادرِمی ✓

 نامیم.ازِعبارتِحکمِاستفادهِکردهِاست؛ِمانندِحکمِرشدِیاِحکمِحجر.ِاینِمواردِراِتسامحًاِاحکامِحسبیِمی
 الذکرِراِنداشتهِباشد.دوِوصفِفوقالذکرِکهِدرِخصوصِاحکامِبیانِشد،ِیاِآنکه،ِحداقلِیکیِازِیکِازِدوِوصفِفوقرأییِاستِواجدِهیچ قرار: .2

 
 احکام

ِخواهانِازِاقامۀِدعواِوِخواندهِازِپاسخ،ِگرفتنِحکمِمطلوبِدرِامورِِهاِراِاحکامِتشکیلِمیبخشِبزرگیِازِتصمیماتِ)َاعمال(ِدادگاه دهند.ِهدفِاصلی 
ِپذیردِ.یدگیِبهِدعواِپایانِمیالقاعده،ِباِصدورِحکمِاستِکهِخصومت،ِفصلِشدهِوِوظیفۀِدادگاهِدرِرسترافعیِاست.ِعلی

 معیار تشخیص، انشاء، اعالم و آثار حکم 
ُِحکمِبایدِارائهِشود.ِدادگاهِدرِصدورِحک ِتشخیص  مِوِتهّیهِوِابالغِآن،ِِحکمِدارایِآثارِمهّمیِاستِکهِعمدتًاِویژۀِآنِاست؛ِبنابراین،ِپیشِازِهرِچیز،ِمعیار 

ِقواعدیِراِبایدِرعایتِنمایِد
 معیار تشخیص حکم 

ِشود.باشد،ِ»حکم«ِوِدرِغیرِاینِصورت،ِ»قرار«ِنامیدهِمیِطورِجزئیِیاِکّلِیقاطعِآنِبهوِِراجعِبهِماهّیتِدعواق.آ.د.م،ِاگرِرأی،299ِِطبقِمادۀِِ
 شیوۀ تنظیم و نگارش حکم 

ِصورتِعامِوِکّلیِحکمِصادرِکندِ.دادگاهِنبایدِبه •
ِبایدِبهِمنابعِمعتبرِاسالمیِوِفتاوایِمعتبرِوِاصولِحقوقیِرجوعِکندِ.قاضیِبایدِحکمِهرِدعواِراِدرِقوانینِمدّونهِبیابدِوِ •
ِشوندِ.کهِانفصالِدائمِازِخدماتِقضاییِاست،ِمحکومِمی6ِقضاتیِکهِاحکامِخودِراِکاماًلِمدّللِننمایندِبهِمجازاتِانتظامیِتاِدرجۀِِ •

ِبهِموجبِمادۀِِِِنویس حکم( و امضای آن:تنظیم دادنامه )پاک ِپاِکق297ِِرأیِدادگاه ِتاریخِصدور، ِاز ِپنجِروز ِبایدِظرف ِامضایِِ.آ.د.م ِبه نویسِشدهِو
ِصادرکنندۀِرأیِبرسد.ِرأیِقاطعِدادگاهِبایدِکم ِوبیشِدارایِسهِبخشِمتمایزِباشدِ:دادرسِیاِدادرسان 

ِمقدمۀِرأیِ؛ِِ-1
ِاسبابِموّجهه؛ِ-2
ِنتیجهِیاِمنطوقِرأیِ. -1

 های حکم ویژگی
ِتواندِبرایِاشخاصِثالث،ِایجادِتعهدِکندِ.تواندِطرفینِپروندهِراِمتعهدِکندِوِنمیکم،ِفقطِمیاصلِنسبیِبودنِآرایِمحاکم:ِاحکامِمحِا .1
تواندِبرایِاشخاصِثالثِایجادِتکلیفِکند؛ِِتواندِبرایِطرفینِدعوا،ِایجادِتعهدِکندِوِنمیاصلِقابلِاستنادِبودنِآرایِمحاکم:ِگرچهِآرایِمحاکم،ِفقطِمی .2

 ایجادشده،ِدرِبرابرِهمانِقابلِاستنادِاست؛ِیعنیِاشخاصِثالثِنیزِبایدِنتیجۀِحاصلِازِآنِراِبهِرسمیتِبشناسندِ.واسطۀِیکِحکمِاماِاثریِکهِبه
کندِکهِآیاِحقِباِخواهانِاستِیاِخیر؛ِاماِقرارها،ِدرِِکنند؛ِیعنیِقاضیِباِورودِدرِماهیتِاختالفِطرفین،ِمشخصِمیاحکامِمحاکمِفصلِخصومتِمی .3

تعیینِتکلیفِنکِر یاِقبولِِدهِوِفصلِخصومتِنمیماهیتِ راِنفیِ نیزِقاضیِدرِماهیت،ِدعواِخواهانِ قرارِردِدعوا،ِ مانندِ قرارهایِقاطع،ِ کنند.ِحتیِدرِ
 گیردِ.کندِوِبنابراین،ِفصلِخصومتِوِحلِاختالفِصورتِنمیکند؛ِبلکهِصرفًاِدعوایِفعلیِراِمختومهِمینمی

 ابالغ حکم 
نویسِشدِوِدادرسِیاِدادرسانِآنِراِامضاِنمودند،ِبایدِحسبِمورد،ِبهِاصحابِدعوا،ِِاینکهِدرِبرگِدادنامهِپاِکاِزحکمِدادگاهِوِقرارهایِقاطعِدعوا،ِپس

ِدادگاه301ِِِِوکالِوِیاِنمایندگانِآنهاِابالغِشود.ِباِعنایتِبهِمادۀِِ ق.آ.د.مِمدیرِدفترِدادگاهِنبایدِرونوشتِرأیِیاِدادنامهِراِپیشِازِامضایِدادرسِیاِدادرسان 
یِوِحسبِمورد،ِِسیِتسلیمِنماید.ِمدیرِدفترِدادگاهِبایدِفوریِپسِازِامضایِدادنامه،ِرونوشتِآنِراِبهِتعدادِالزمِتهیهِوِمطابقتِآنهاِراِباِاصل،ِگواهبهِک

مهِتوسطِمأمورِابالغِانجامِِبهِاصحابِدعوا،ِوکالِیاِنمایندگانِآنهاِچنانچهِدرِدفترِدادگاهِحضورِداشتهِباشند،ِابالغِکند،ِدرِغیرِاینِصورت،ِابالغِدادنِا
ِشودِ.می

ِاوِزایلِنشده،ِدادنامهِبهِوکیلِوِدرِغیرِاینِصورتِبهِاصیلِِ*اقامۀِدعواِیاِدفاع،ِجزئًاِیاِکاًل،ِبه َمت  وسیلۀِوکیلِجریانِیافتهِوِتاِروزِاعالمِختمِدادرسیِس 
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ِشودِ.ابالغِمی
ِتصحیح حکم 

وجودِممکنِاستِ»سهوِقلم«ِرخِدهد؛ِِآورد.ِولیِباایناندازۀِکافیِدّقتِبهِعملِمیآن،ِمعمواًلِبهِِدادرس،ِدرِمقامِتنظیمِوِنوشتنِرأیِوِپیشِازِامضای
هِاشتباهِصورتِبگیرد.شدهِوِحتیِدرِمحاسبۀِمحکوم ِجاِنوشتهایِکمِیاِزیادِنوشتهِشود،ِنامِوِمشّخصاتِاصحابِدعواِبهِاشتباهِیاِجابهمثاًلِواژه ِب 

ِشودِ.نفعِتصحیحِمیکهِازِحکم،ِدرخواستِتجدیدنظرِنشده،ِتوسطِدادگاهِرأسًاِیاِبهِدرخواستِذیتاِوقتی*سهوِقلمِیاِاشتباهاتِمزبورِ
ِتصحیحیِممنوعِاستِ. ِرأی  ِاصلیِبدونِرونوشت  ِرأی  ِ*تسلیم 

ِ*اگرچهِتصحیحِرأیِمجازِاستِولیِدرهرصورتِنبایدِموجبِتغییرِرأیِشودِ.
ِباشدِ.قسمتیِکهِموردِاشتباهِنبوده،ِدرِصورتِقطعیت،ِنمی*اشتباهِبودنِقسمتیِازِرأیِمانعِاجرایِ

ِ*اگرِاصلِحکمِیاِقرارِقاطعِدعواِقابلِواخواهی،ِتجدیدنظرِیاِفرجامِباشد،ِتصحیحِآنِدرِمّدتِقانونیِقابلِشکایتِاستِ.
ِازِاعتبارِخواهدِافتادِ.ِواسطۀِواخواهی،ِتجدیدنظرِیاِفرجامِفسخِیاِنقضِگردد،ِرأیِتصحیحیِنیزکهِرأیِموردِتصحیحِبه*درصورتی

 آثار حکم: 
ِدادگاهِتوسطِمأمورِرسمیِ)قاضی(،ِدرِحدودِصالحیتِاوِوِباِتوّجهِبهِمقّرراتِقانونیِتنظیمتوان اثباتی .1 شدهِوِسندِرسمیِِ:ِحکمِدادگاهِمانندِسایرَِاعمال 

ِآنِصحیحِاستِ.کندِکهِشودِوِمانندِهرِسندِرسمیِدیگری،ِدرِقاضیِاطمینانِایجادِمیمحسوبِمی ِمفاد ّ
راغ ِ .2

َ
شود؛ِجزِدرِبرخیِاستثنائات؛ِمانند:ِحکمِورشکستگیِکهِبعدِازِصدورِحکم،ِدادهِاالصولِحکمِموجبِفراغِقاضیِازِرسیدگیِمیعلی:ِِدادرس  1ف

 صادرکنندۀِحکم،ِهمچنانِنسبتِبهِپروندهِوظایفیِداردِ.
شده«ِِشود.ِ»قاعدۀِاعتبارِامرِقضاوتهایِاصلیِوِاستثناییِحکمِقلمدادِمیینِازِویژگیترینِآثارِحکمِاست؛ِوِهمچن:ِازِمهمشدهاعتبار امر قضاوتِ .3

 کند.ق.آ.د.مِآمدهِاست،ِاقامۀِدوبارۀِدعواِراِپسِازِصدورِحکمِوِقطعیتِآنِممنوعِمی84ِمادۀ6ِِکهِدرِبندِِ
ِحکمِقابلیتِشکایتِازِآنِمیقابلیت شکایتِ .4 پذیرِاست:ِواخواهی،ِتجدیدنظر،ِفرجام،ِاعادۀِِطریقِامکان5ِِراءِبهِِباشد.ِشکایتِازِآ:ِازِآثارِمهّمِدیگر 

ِاعمالِباشدِ.دادرسی،ِاعتراضِشخصِثالث؛ِاماِاینِامر،ِبدینِمعناِنیستِکهِنسبتِبهِتمامِآراِهرِپنجِطریقِمزبورِقابل
ِِ:ِنمیابطال بودنغیرقابلِ .5 شودِوِدعوایِبطالنِهرِسندیِِدادگاهِسندِرسمیِشمردهِمیتوانِدعواییِبهِخواستۀِبطالنِرأیِدادگاهِاقامهِکرد.ِاگرچهِرأی 

شودِوِِها،ِبرِاساسِقاعدۀِمزبور،ِشنیدهِنمیباشد،ِاماِدعوایِبطالنِآرایِدادگاهطرحِوِرسیدگیِدرِدادگاهِمیالقاعده،ِقابلازِجملهِاسنادِرسمی،ِعلی
ِِم ِشکایت  شدهِوِمّدتِِبینیکهِراهِشکایتیِپیشتناسبِنسبتِبهِآنِراِنداردِ)البتهِدرصورتیمتضررِازِرأیِدادگاه،ِبرایِابطالِآن،ِراهیِجزِطرحِوِپیمودن 

ِآنِتمامِنشدهِباشد(ِ.
طورِجزئیِیاِکّلیِباشد،ِ»حکم«ِوِدرِغیرِاینِِق.آ.د.مِاینِاست:ِاگرِراجعِبهِماهیتِدعواِوِقاطعِآنِبه299ِطبقِمادۀِ  معیارِتشخیصِحکِمبندی:  جمع

ِاست:ِِِِشودِ.صورت،ِ»قرار«ِنامیدهِمی ِنمیِِ-1حکمِدارایِچهارِعنصر ِامورِحسبی ِباشد:ِشامل ِترافعیِصادرشده ِامور ِباشد:ِِِِ-2شود.ِِدر ازِدادگاهِصادرشده
آیدِاماِمشمولِاینِقاعدهِاست.ِتصمیمِداورِِشاملِدادگاهِنخستین،ِتجدیدنظر،ِعمومی،ِاختصاصی،ِدیوانِعدالتِاداریِهمِاگرچهِدادگاهِبهِشمارِنمی

راجعِبهِماهیتِدعواِباشد:ِتمامیِمسائلیِکهِدرِارتباطِباِامورِِِِِ-3شود؛ِبنابراینِمشمولِاینِقاعدهِنیست.ِِدِوِبهِآنِحکمِگفتهِنمیشورأیِمحسوبِمی
ِآنِموردِرسیدگی،ِاحرازِوِدستورِدادگاهِقرارِمی وِِتنهاِموضوعِموردِاختالفِطرفینِبلکهِمثلِدادنِِگیردِبنابراینِنهموضوعیِوِبرایِروشنِشدنِوِحل ّ

ِموضوع،ِموردِرسیدگی،ِاحراز،ِدستورِدادگاه گیرد.ِِقرارِمیِِگرفتنِپول،ِواردکردنِخسارت،ِایجابِوِقبول.ِبلکهِاموریِکهِبرایِروشنِشدنِوِیافتنِراهِحل ّ
شدهِوِپروندهِازِآنِعیینکندِتقاطعِدعواِباشد:ِمنظورِازِرأیِقاطع،ِرأییِاستِکهِباِصدورِآنِتکلیفِدعوایِمطروحه،ِدرِمرجعیِکهِبهِآنِرسیدگیِمیِِ-4

ِباشدِ.باشد،ِبهِیکِمفهومِنمیشود.ِرأیِقاطعِباِرأیِقطعیِکهِقابلِواخواهیِوِتجدیدنظرِنمیمرجعِخارجِمی
 شیوۀ تنظیم و نگارش حکم 

ِصورتِعامِوِکّلیِحکمِصادرِکندِ.*دادگاهِنبایدِبه
ِبیابد؛1ِِ*قاضیِبایدِحکمِهرِدعواِراِدرِ] ِاصاًلِقانونیِدرِقضیۀِمطروحهِِدرصورتی[:ِقوانینُِمَدّونه ِیا ِیاِمتعارضِباشند ِنبوده ِیاِصریح ِموضوعهِکامل کهِقوانین 

ِ[:ِاصولِحقوقیِکهِمغایرِباِموازینِشرعیِنباشدِرجوعِکندِ.4[:ِفتاوایِمعتبرِوِ]3[:ِمنابعِمعتبرِاسالمیِیاِ]2وجودِنداشتهِباشدِبایدِبهِِ]
ِشوندِ.کهِانفصالِازِخدماتِقضاییِاست،ِمحکومِمی6ِنمایندِبهِمجازاتِانتظامیِتاِدرجۀِ*قضاتیِکهِاحکامِخودِراِکاماًلِمدللِن

 
 فَراغ: فارغ شدن، آسوده شدن، کاری را تمام کردن و از آن آسوده شدن.  1
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 بندی احکامدسته
 الف( اقسام حکم از حیث اعالم یا ایجاد حق: 

 کند؛ِمانندِ:کند؛ِبلکهِصرفًا،ِحالتِسابقِراِاحرازِوِاعالمِمیحکمیِاستِکهِقاضی،ِحالتِجدیدیِایجادِنمیحکم اعالمی )احرازی(:   .1
 شود؛ِمانندِحکمِتأییدِفسخ،ِتأییدِانفساخ،ِتأییدِاقالهِوِتأییدِاصالتِسندِ.احکامیِکهِمبنیِبرِتأییدِیکِموضوعِصادرِمی ▪
 شود؛ِمانندِتأییدِبطالنِقرارداد،ِبطالنِزوجیت،ِتأییدِبطالنِسندِ.احکامیِکهِمبنیِبرِاعالمِبطالنِصادرِمی ▪
 شود؛ِمانندِحکمِرشد،ِحکمِحجر،ِحکمِرفعِحجرِ.میاحکامیِکهِمبنیِبرِاثباتِاهلیتِوِحجرِصادرِ ▪
 شود؛ِمانندِاثباتِنسبِوِاثباتِمالکیتِ.احکامیِکهِمبنیِبرِاثباتِیکِواقعۀِموجودِصادرِمی ▪

کند.ِاگرِحکم،ِتأسیسیِباشد،ِبرخالفِاحکامِاعالمی،ِِحکمیِاستِکهِقاضیِبهِموجبِآنِحکم،ِحالتِجدیدیِایجادِمیِِحکم تأسیسی )ایجادی(: .2
 آنِنیازِبهِصدورِاجراییهِدارد،ِمانندِ:ِاجرای
 احکامیِکهِمبنیِبرِالزامِباشد،ِمثلِالزامِبهِتنظیمِسند،ِالزامِبهِتأدیهِوجه،ِالزامِبهِانجامِتعهداتِقراردادی. ▪
 احکامیِکهِمبنیِبرِتأدیهِوجهِیاِتسلیمِمالیِباشدِ. ▪

 بتِبهِنحوۀِمیزانِجبرانِخسارت،ِتأسیسیِاستِ.حکمِبهِجبرانِخسارت،ِنسبتِبهِاحرازِورودِخسارت،ِاعالمیِاست؛ِاماِنس
 ب( اقسام حکم از حیث حضور و غیاب خوانده: 

ِحکمیِکهِهرِدوِمشخصۀِذیلِراِبهِنحوِتوأمان،ِداشتهِباشدِ:. حکم غیابی: 1
ضوریِاست؛ِحتیِاگرِخواندهِِوقتِرسیدگی،ِبهِخواندهِابالغِواقعیِنشدهِباشد؛ِبنابراین،ِاگرِوقتِرسیدگیِبهِنحوِواقعیِابالغِشود،ِحکمِصادره،ِح ✓

ِدفاعِنکندِ.
یکِازِجلساتِدادرسیِحاضرِنشود،ِالیحهِنفرستدِوِوکیلِهمِمعرفیِنکند؛ِبنابراین،ِاگرِخواندهِبهِهرِطریق،ِدرِبرابرِدعوایِمطروحه،ِخواندهِدرِهیچ ✓

باِش ابالغِنشدهِ واقعیِ بهِنحوِ اگرِوقتِدادرسیِ اوِدرِجلسۀِِازِخودِدفاعِکند،ِحکمِصادره،ِحضوریِاست؛ِحتیِ نمایندۀِ یاِ البتهِحضورِخواندهِ د.ِ
ِکندِکهِدادگاهِبهِخواندهِیاِنمایندۀِاوِفرصتِدفاعِبدهدِ.دادرسی،ِدرِصورتیِحکمِراِازِغیابیِبودنِخارجِمی

 گسترۀِصدورِاحکامِغیابیِ:
ِلمهِوجودِندارد،ِاینِاحکام،ِغیابیِنیستِ.احکامِترافعیِممکنِاست،ِغیابیِباشد.ِباِتوجهِبهِآنکهِدرِاحکامِحسبی،ِخواندهِبهِمفهومِواقعیِک .1
ِشود؛ِاما،ِنسبتِبهِخواهانِهمیشهِحضوریِاستِ.حکم،ِنسبتِبهِخواندهِبهِحضوریِوِغیابیِتقسیمِمی .2
 شودِ.قرارهاِبهِحضوریِوِغیابیِتقسیمِنمی .3
گاهیِخواندهِازِجلسۀِدادرسیِبهِِ ✓ شودِکهِحکمِطریقِدیگریِاحرازِشود،ِهمینِامرِموجبِمیاگرِاخطاریهِبهِنحوِواقعیِبهِخواندهِابالغِنشدهِباشد؛ِاماِآ

،ِحکمِصادره،ِصادره،ِحضوریِباشد؛ِچراکهِقواعدِابالغِموضوعیتِندارد؛ِبلکهِطریقیتِداردِوِبهِهرِترتیبیِکهِثابتِشودِکهِخواندهِازِاخطاریهِمطلعِشده
 ای،ِتصویرِاوراقِپروندهِراِدرخواستِکندِیاِوکیلِمعرفیِکند.یمِالیحهشود؛ِمانندِآنکهِخوانده،ِدعوایِمتقابلِطرحِکندِیاِباِتقدحضوریِتلقیِمی

 حکمیِکهِهرِیکِازِاوصافِحکمِغیابیِراِنداشتهِباشدِ.حکم حضوری:   .2
 

 فرضی که دعوا یک خوانده دارد:
.ِوکیلِمعرفیِنکند؛3ِِهِدادگاهِندهد؛ِِ.ِالیحۀِدفاعیهِب2.ِخواندهِحضورِپیداِنکند؛1ِِ*اگرِجلسهِتشکیلِشودِوِحتیِیکیِازِاینِسهِشرطِموجودِنباشد:ِِ

ِبهِدادخواستِخواهانِوِضمایمِآن،ِخواهانِراِذیدادگاهِدوِگونهِمی ِباِتوّجه ِاول:ِدادگاه ِبگیرد:ِحالت ِتصمیم ِنفعِخواهانِِحقِمیتواند ِبه داندِوِحکمِغیابی
ِدهدِ.حّقیِخواهانِ)بهِضررِخواهان(ِمیحکمِبهِبیِدهد.ِحالتِدوم:ِبهِعّلتِضعیفِبودنِدادخواستِخواهان،ِباِوجودِعدمِحضورِخوانده،می

ق.آ.د.م.:ِاصلِبرِحضوریِبودنِحکمِدادگاهِاست.ِدرِحالتیِکهِابالغِواقعیِشودِوِخواندهِباِدستِخودشِابالغیهِراِگرفتهِباشدِوِدرِجلسه303ِِِ*ِمادۀِِ
ِخواهانِراِپامالِکند،ِپسِدرِحضورِپیداِنکندِبهِاینِمعناستِکهِمی ِاینِصورتِ:خواهدِحق ّ

تواندِِشودِولیِخواندهِفقطِمیوکیلِنداشتن(ِهمِباشد،ِرأیِصادره،ِحضوریِمیِِ-دفاعِنکردِنِِ-*اگرِابالغِواقعیِشدهِبودِولوِسهِشرطِ)حضورِنداشتن
ِتواندِواخواهیِکندِ.تجدیدنظرخواهیِکند،ِنمی

ِِ–هِغیرِازِشخصِخوانده(ِوِدرِصورتِوجودِسهِشرطِ)حضورِنداشتنِِداخلِخانهِگرفتنِابالغیِِ-الصاِقِِ-خادمانِِ-*ولیِاگرِابالغِقانونیِبودِ)بستگان
ِشودِ.وکیلِنداشتن(ِاینِرأیِغیابیِمیِ-دفاعِنکردنِ
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ِ*ِرأیِغیابیِنداریمِفقطِحکمِغیابیِداریم.ِفلسفهِغیابیِبودنِوِحضوریِبودنِمربوطِبهِخواندهِاستِ.
تواندِبگویدِرأیِغیابیِبودهِوِخواستارِاعتراضِباشد،ِچونِرأیِنسبتِبهِخواهانِهموارهِِ*ِاگرِرأیِبهِضررِخواهانِدادهِشودِ)بهِنفعِخوانده(ِخواهانِنمی

ِبایستِازِحضورِاطالعِداشتهِباشدِ.تواندِغیابیِباشدِچونِخودشِدادخواستِدادهِوِمیحضوریِاستِوِنمی
ِنسبتِبهِبرخیِدیگرِغیابیِباشدِ.ِممکنِاستِحکمیِصادرِشودِکهِنسبتِبهِبرخیِحضوریِو :فرضی که دعوا بیش از یک خوانده دارد

ِمثالِ:
ِشودِ.شود:ِحکم،ِحضوریِمیشهِوِدرِدادگاهِحاضرِنمیآقایِ»الف«ِبهشِ»ابالغِواقعی«ِمی
ِشودِ.شود:ِحکم،ِغیابیِمیشهِوِدرِدادگاهِحاضرِنمیشرکتِ»ب«ِبهشِ»ابالغِقانونی«ِمی
ِشودِ.شود:ِحکم،ِحضوریِمیشهِوِوکیلشِبهِجایِاوِحاضرِمیآقایِ»ج«ِبهشِ»ابالغِقانونی«ِمی
ِشودِ.شود:ِحکم،ِحضوریِمیشهِوِنمایندهِحاضرِمیشرکتِ»د«ِبهشِ»ابالغِواقعی«ِمی

تهِباشد،ِِ*وقتیِابالغِبهِخوانده،ِ»واقعی«ِباشدِچهِحضورِداشتهِباشدِوِچهِحضورِنداشتهِباشدِحکم،ِ»حضوری«ِاستِولیِاگرِابالغِ»قانونی«ِصورتِگرف
ِ ِ»غیابی«ِصادرِمیدرِصورتِحضور،ِحکم  ِشودِ.»حضوری«ِوِدرِصورتِعدمِحضور،ِحکم 

 ج( اقسام حکم از حیث قابلیت اعتراض طرق عادی شکایت )واخواهی، تجدیدنظر(:
توانِاعتراضِکردِوِقطعیِاستِمگرِدرِمواردیِکهِقانونِگفتهِباشد.ِحکمِِهاِنمیاصلِبرِاینِاستِکهِبهِآرایِدادگاه330ِِدرِمادۀِِ. حکم قطعی:  1
ِیکِازِطرقِعادیِ)واخواهی،ِتجدیدنظر(ِشکایتِازِرأیِراِنداشتهِنباشدِ.عی،ِحکمیِاستِکهِقابلیتِهیچقط

میلیونِریالِنباشدِصادرِشود،ِحکمِقطعیِاست3,000,000ِِِ*تمامِاحکامِحضوریِکهِازِدادگاهِعمومیِیاِانقالب،ِدرِدعاویِمالیِکهِخواستۀِآنِبیشِازِ
ِتجدیدنظرِِ ِاست.ِعلیچونِغیرقابلِواخواهیِو ِاستانِقطعی ِتجدیدنظر  ِازِدادگاه  ِصادره ِحضوری  ِاحکام  ِتمام  ِاحکامِقطعیِالزماست.ِهمچنین االجراِِاالصول

ِهستندِ.
ِحکمیِکهِقابلِواخواهیِوِتجدیدنظرِباشد،ِحکمِغیرقطعیِاستِ.. حکم غیرقطعی:  2
 خواهی: د( اقسام حکم از حیث فرجام ِ
ِ:ِاحکامیِنهاییِاستِکه:حکم نهایی .1

 خواهیِدرِدیوانِعالیِکشورِنباشدِ.قابلِفرجام •
 باشدِنهاییِاستِ.حکمیِکهِدرِدیوانِعالیِکشور،ِابرامِگردیدهِزیراِمجددِقابلِفرجامِنمی •
ِ.خواهیِنشود،ِنهاییِاسِتخواهیِباشدِوِدرِزمانِمقررِفرجاماگرِحکمِدرِاصلِقابلِفرجام •

بندیِاحکامِبهِاحکامِنهاییِوِرِغیرِازِمواردِمذکور،ِحکمِغیرِنهاییِاست.ِفایدهِتقسیممواردِفوق،ِحکمِنهاییِاختصاصِداشت.ِدِِحکم غیر نهایی: .2
قانون۲۲ِِِِشودِکهِحکمِنهاییِشدهِباشد.ِبرایِمثال،ِحکمِمقررِدرِمادهِِاحکامِغیرِنهاییِاینِاستِکهِدرِبرخیِازِموارد،ِحکمِدرِصورتیِقابلِاجراءِمی

ِ.ثبتِاسنادِوِامالکِکشور
ِ

 حکم از حیث اجرا: ه( اقسام  
ِآنِعملِنکندِبهِدرخواستِمحکوم ِاالجراِحکمیِاستِکهِاگرِمحکوم ِحکمِالزمِاالجرا:حکم الزم  .1 َله،ِمأمورینِاجرایِاحکامِدادگستری،ِدرَِِعلیهِبهِمفاد ّ

ِ ِآنِراِبهِزورِبهِمحکوم  ِکنندِ.َعلیهِتحمیلِمیصورتِلزومِازِطریقِقوۀِقهریه،ِنیرویِانتظامیِوِیاِدژبانیِمفاد ّ
ِِدیگرِاینِحکمِازِطریقِمأمورِاجراِیاِتوسلِبهِزور،ِقوهِقهریهِممکنِنیسِتبیاناالجراِاست،ِبهاالجراِمقابلِحکمِالزمحکمِغیرالزمِاالجرا:حکم غیرالزم  .2

المِنمودهِ)مثاًلِحکمِرفعِتصرفِعدوانیِِاالجراِاعگذارِحکمِغیرقطعیِراِالزمباشندِاّما،ِدرِمواردی،ِقانونمیاالجراِِاالصول،ِالزماگرچهِاحکامِقطعی،ِعلی
ِشدنِآنِاعالمِنمودهِاستِ.وِیاِاجرایِحکمِراِمستلزمِنهاییِق.آ.د.م(175ِموضوعِمادۀِِ

 
 قرار: 
ِیکِازِدوِشرطِمزبورِراِنداشتهِباشدِ.وِیاِهیچِتنهاِقاطعِآنِباشدیاِِتنهاِراجعِبهِماهیتِدعواشودِوِشودِکهِرأیِشمردهِمیقرارِبهِتصمیمیِگفتهِمیِِقرار:
ورِِترینِمالکِتشخیصِمواردیِکهِعملِدادگاهِبایدِدرِقالبِقرارِوِیاِبهِشکلِعملِسادۀِقضاییِصادرِشودِمقرراتِقانونیِاست،ِبدینِمعناِکهِصددقیق

ِبینیِنمودهِباشدِ.ِپیشگذارِصریحًاِیاِتلویحاًِپذیرِوِالزمِاستِکهِقانونعملِدرِقالبِقرارِدرِصورتیِامکان
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 انواع قرارها: 
قرارهاییِکهِراجعِبهِماهیتِدعواِاست؛ِولیِقاطعِدعواِنیست؛ِمانندِقرارِکارشناسی،ِقرارِمعاینۀِمحل،ِقرارِتحقیقِِ  قرارهایِإعدادیِ)قرارهایِمقدماتی(: .1

 کندِ.روِقرارِاعدادیِگوییمِکهِپروندهِراِآمادۀِصدورِرأیِمیمحلی،ِقرارِاناطه،ِقرارِاتیانِسوگندِوِقرارِاستماعِشهادتِشهود.ِبهِاینِقرارهاِازآن
ِقرارهایِقاطع:ِقرارهاییِکهِقاطعِدعواِاست؛ِولیِراجعِبهِماهیتِنیست؛ِمانندِقرارِردِدعوا...ِِ. .2
 استِازِ:سایرِقرارها:ِقرارهاییِکهِنهِقاطعِدعواِاستِوِنهِدرِماهیتِدعوا.ِاینِدستهِازِقرارها،ِمصادیقِمتعددیِداردِکهِعبارتِ .3
 قرارِتوقیفِدادرسی؛ ✓
 قرارِتأخیرِیاِتوقیفِاجرایِحکم،ِمانندِ: ✓

 واسطۀِاعتراضِثالثِبهِحکم؛ـِقرارِتأخیرِاجرایِحکمِبه
 واسطۀِقبولِاعادۀِدادرسیِ؛ـِقرارِتوقفِاجرایِحکمِبه

ِخواهیِ؛ـِقرارِتأخیرِاجرایِحکمِبهِدلیلِفرجام
ِطالِآنِ؛ـِقرارِتوقفِاجرایِرأیِداورِدرِصورتِدرخواستِاب

ِقانونِاجرایِاحکامِمدنی(؛147ِـِقرارِتوقیفِعملیاتِاجراییِدرِصورتِاعتراضِثالثِبهِفرآیندِاجرایِیکِحکمِ)مادۀِ
ِاختالفِمیِ ِبهِرفع ِاقدام ِاستِوِدادگاه ِاختالف ِبینِطرفیت ِاجرایِحکم،ِوقتیِدرِخصوصِمفادِحکم ِاحکامِمدنی(ِ؛30ِِکندِ)مادۀِِـِقرارِتأخیر ِاجرای ِقانون

قانونِاصالحِبعضیِازِموادِقانونِثبتِوِدفاتر4ِِِاالجراِاعتراضِشدهِاست.ِ)مادۀِرِتوقیفِعملیاتِاجرایی،ِوقتیِنسبتِبهِدستورِاجرایِیکِسندِالزمـِقرا
ِ«ِ(1322رسمیِ»مصوبِ

ِشودِ:قرارهایِقبولی:ِکهِدرِدوِموردِصادرِمی ✓
ِـِقبولِدادخواستِواخواهیِخارجِازِموعدِ؛

ِاعادۀِدادرسیِ.ـِقبولِدادخواستِ
شودِتاِبهِدلیلِطولِمدتِدادرسیِوِاتفاقاتیِکهِقرارهایِتأمینی:ِاینِقرارها،ِقرارهاییِاستِکهِجهتِحفظِحقوقِاحتمالیِیکیِازِطرفینِدعوا،ِصادرِمی ✓

ِافتد،ِحقوقِاصحابِدعواِضایعِنشود؛ِمانندِ:درِجریانِدادرسیِمی
ِـِتأمینِخواسته؛ِ

ِـِتأمینِدلیلِ؛
ِـِدستورِموقت؛

ِتأمینِدعوایِواهی؛ـِ
ِـِتأمینِدعوایِاتباعِ.

ِشودِکهِعبارتِاستِازِ:قرارهایِشبهِقاطع:ِقرارهاییِکهِموجبِتغییرِدرِمرجعِرسیدگیِمی ✓
ِـِعدمِصالحیتِ؛

ِـِامتناعِازِرسیدگیِ.
ِشود:انواعِقرارهایِاعدادی:ِقرارِاعدادیِازِحیثِداللتِآنهاِبرِاستحقاقِیکیِازِطرفینِبهِدوِقسمِتقسیمِمی ✓
ررسیِورودِیاِعدمِِقرارهایِإعدادیِساده:ِگاه،ِصدورِقرارِاعدادیِهیچِداللتیِبرِپیروزیِیکیِازِطرفینِدعواِدرِدعواِندارد؛ِمانندِآنکهِقاضیِصرفًاِبرایِب .1

ِِ.کندورودِادعایِخواهانِمبنیِبرِوقوعِیاِعدمِوقوعِخسارت،ِقرارِاستماعِشهادتِشهود،ِاتیانِسوگندِیاِقرارِکارشناسیِصادرِمی
ِمحلِرجوعِمی ✓ ِاهل   نمایدِ.قرارِتحقیقِمحّلی:ِاصحابِدعوا،ِبرایِاثباتِاّدعایِخودِوِیاِدادگاه،ِبرایِاحرازِموضوع،ِبهِاطالعات 
منقولیِِدانندِکهِوضعّیتِمحلِوِهمچنینِمالِِقرارِمعاینۀِمحل:ِدرِمواردی،ِاصحابِدعوا،ِبرایِاثباتِاّدعایِخودِوِیاِدادگاهِبرایِاحرازِموضوع،ِالزمِمی ✓

دورِقرارِمعاینۀِِکهِحملِآنِبهِدادگاهِامکانِندارد،ِازِجهتِموردنظر،ِمعاینهِشود؛ِدرِاینِصورت،ِدادگاه،ِبهِدرخواستِاصحابِدعواِوِیاِرأسًاِاقدامِبهِِص
ِکنندِ.مینمایدِوِبرایِمثال،ِشخص،ِوضعیتِمحلِوِهمچنینِمالِمنقولیِکهِحملِآنِبهِدادگاهِامکانِنداردِازِنزدیکِبررسیِمحلِمی

ارایِقرارِکارشناسی:ِتشخیصِموضوعِموردِاختالف،ِدرِمواردی،ِبهِاینِعّلتِکهِدارایِجنبۀِفنیِوِتخصصیِاست،ِمستلزمِاظهارنظرِاشخاصیِاستِکهِد ✓
هِدادگاه،ِکارشناسیِراِِکباشند.ِارجاعِامرِبهِکارشناسِنیزِبایدِدرِقالبِقرارِموردِعملِقرارِگیرد.ِالزمِبهِذکرِاستِکهِدرصورتیفنِوِتخصصِمربوطِمی
ِتواند،ِتحتِشرایطی،ِقرارِتکمیلِکارشناسیِراِصادرِنمایدِ.ناقصِتشخیصِدهدِمی
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رِِیوِساِِیمالِِِیۀِدعاِویق.آ.د.مِاشعارِداشتهِاست:ِ»درِکل271ِِِّکهِبرایِاثباتِادعاِدرخواستِسوگندِطرفِمقابلِشود.ِمادهِِقرارِاتیانِسوگند:ِدرصورتی ✓
تواندِِیمِیبهِشرحِموادِآِتِِیگرِباشدِسوگندِشرعیتِکهِفاقدِدالیلِوِمداركِمعتبرِدِیالق،ِرجوعِدرِطالق،ِنسب،ِوکالتِوِوِصلِنکاح،ِِطِیالناسِازِقبحقوق

باشد،ِِیِمِِیکهِصدورِحکمِدادگاهِمنوطِبهِسوگندِشرعِِیق.آ.د.مِمقررِداشتهِاست:ِ»درِموارد271ِِرد.«ِوِمادهِِیمالكِوِمستندِصدورِحکمِدادگاهِقرارِِگ
د.«ِپسِعملِمزبورِنیزِِینمِاینِِمییادِکندِتِعیدِسوگندِِِیراِکهِباِِیانِسوگندِصادرِکردهِوِدرِآن،ِموضوعِسوگندِوِشخِصی،ِقرارِاِتیرخواستِمتقاِضدادگاهِبهِد

ِبایدِدرِقالبِقرارِصادرِشودِ.
الصدورِِفیهِراِباِاسنادُِمَسّلممتنازع ِِِگیردِکهِسندشده،ِتصمیمِمیقرارِتطبیق:ِدادگاهِبرایِرسیدگیِبهِصحتِوِاصالتِسندیِکهِموردِادعایِجعلِواقع ✓

ِِ باِِِیهاِوِمدارکگوید:ِ»اگرِاوراقِوِنوشتهق.آد.مِمی225ِِمادهِِتطبیقِدهد. ِگیدِاساسِتطِبیکهِ ِِاِبانکِیهاِِیاِشهرداِریازِاداراتِِِِیکیردِدرِِیقِقرارِ اِِیها
ِتطِب212ِِسِشدهِاستِموجودِباشد،ِبرابرِمقرراتِمادۀِِِیۀِدولتِتأسیکهِباِسرمِاِِیمؤسساِت ِتطِبیقِِمیآنهاِراِبهِمحل ّ قِِیآورند.ِچنانچهِآوردنِآنهاِبهِمحل ّ

ِدیاِدارندۀِآنهاِدرِشهرِِیاِبهِنظرِدادگاهِمصلحتِنباشدِوِِیممکنِنباشدِوِِ ها،ِِکهِنوشتهِِیتوانِدرِمحلِّیاقامتِداشتهِباشدِبهِموجبِقرارِدادگاهِمِِیگِریاِمحل ّ
ِ ِبهِعملِآورد.ِ«ِقیادشدهِقرارِدارد،ِتطِبیاوراقِوِمدارك 

خاذِتصمیمِازِِقرارَِاناطه:ِهرِگاهِرسیدگیِبهِدعواِمنوطِبهِاثباتِادعاییِباشدِکهِرسیدگیِبهِآنِدرِصالحیتِدادگاهِدیگریِاست،ِرسیدگیِبهِدعواِتاِات ✓
بهِآنِدرِِِِیدگیباشدِکهِرِسِییباتِادعابهِدعواِمنوطِبهِاثِیدگیگونهِوضعِگردیدهِاست:ِ»هرگاهِرِسق.آ.د.مِاین19ِِشود.ِمادۀِِدارِمتوقفِمیمرجعِصالحیت

كِماهِدرِِینِمورد،ِخواهانِمکلفِاستِظرفِِیشود.ِدرِِایدارِمتوقفِممِازِمرجعِصالحیتیبهِدعواِتاِاتخاذِتصمِِیدِگِیاست،ِرسِِیگِریتِدادگاهِدیصالِح
تواندِپسِازِِیشودِوِخواهانِِمینِصورت،ِقرارِردِدعواِصادرِِمِیرِاید،ِدرِغیمِنمِایکنندهِتسلیدگِیدِآنِراِبهِدفترِدادگاهِرسِیدادگاهِصالحِاقامهِدعواِکندِوِرس

ِد.ِ«ِیاثباتِادعاِدرِدادگاهِصالحِمجددًاِاقامۀِدعواِنما
گرِپذیرشِاصلِدعوایِخواهانِتوسطِقاضیِاست.ِبرایِمثال،ِِقرارِاعدادیِقرینهِ)تمهیدی(:ِگاهِصدورِقرارِاعدادیِناظرِبهِتوابعِدعواِاستِوِصدورِآنِبیان .2

ایِِالمثل،ِقرینهکند.ِصدورِقرارِکارشناسیِبرایِمحاسبۀِاجرتالمثل،ِقرارِکارشناسیِصادرِمیالمثل،ِقاضیِبرایِمحاسبۀِاجرتمطالبۀِاجرتِِدرِدعوای
ِالمثلِپذیرفتهِوِاالنِفقطِدرِپیِکشفِمیزانِآنِاستِ.استِبرایِاینکهِقاضی،ِاصلِاستحقاقِخواهانِراِبرایِدریافتِاجرت

 قرارهایِاعدادیِ:هایِویژگی
هایِِدارِاجرایِآنِاستِیاِبایدِوسایلِوِهزینهشود.ِالبتهِوقتِوِموضوعِوِمکانِاجرایِقرار،ِبهِشخصیِکهِعهدهاینِقرارهاِبهِاصحابِدعواِابالغِنمی ✓

دگاهِحاضرِکندِیاِشخصیِکهِبایدِِشود.ِ)مانندِشخصیِکهِسوگندِبرِعهدۀِاوستِیاِشخصیِکهِبایدِشهودِخودِراِدرِدااجرایِآنِراِفراهمِکند،ِابالغِمی
ِالزحمۀِکارشناسِراِبپردازد.ِ(وسایلِاجرایِمعاینۀِمحلِراِفراهمِکندِیاِشخصیِکهِبایدِحق

ِنویسِشدنِآنهاِنیستِ.باِتوجهِبهِعدمِابالغِاینِقرارها،ِنیازیِبهِپاِک ✓
رأیِاصلیِ)برایِمثالِتجدیدنظرخواهی(،ِنسبتِبهِصدورِیاِعدمِِِِتوانِضمنِاعتراضِبِهاعتراضِوِشکایتِنیست.ِالبتهِمیقرارهایِاعدادی،ِمستقاًلِقابل ✓

 صدورِآنهاِنیزِاعتراضِکردِ.
ِبرطرفِشود،ِدادگاهِمی ✓ ِاعدادی ِبرایِمثال،ِدرخواستاگرِموجباتِصدورِقرار ِاعدادیِعدولِکند. ِازِقرار ِآنکهِمدعیتواند ِاز ِتاِقبل علیه،ِسوگندِِکنندۀِسوگند

ایِاقامهِشودِکهِنیازِبهِتحقیقِمحلیِراِبرطرفِکند؛ِاماِدرِغیرِاینِصورت،ِِندِیاِبعدِازِصدورِقرارِتحقیقِمحلی،ِادلهیادِکند،ِازِدرخواستِخودِرجوعِک
اند؛ِِاعتباریِرأیِوِنقضِآنِنیست؛ِبنابراین،ِقرارهایِاعدادیِقابلِعدولدقتیِقاضیِدرِصدورِآنِاست؛ِاماِموجبِبیعدولِازِقرارِاعدادی،ِبهِمعنایِبی

 رهایِقاطعِقابلِعدولِنیستندِ.اماِقرا
 قرارهایِاعدادیِفاقدِاعتبارِامرِمختومهِاستِ. ✓
 یابد.شود؛ِزیراِباِصدورِآنهاِرسیدگیِبهِپروندهِخاتمهِنمیقرارهایِاعدادیِموجبِفراغِقاضیِازِدادرسیِنمی ✓

 هایِقرارهایِقاطعِ:ویژگی
ِشودِ.اینِقرارهاِبهِاصحابِدعواِابالغِمی .1
 نویسِشودِ.رارها،ِبایدِپاِکباِتوجهِبهِابالغِاینِق .2
 اعتراضِوِشکایتِاستِ.االصولِقابلقرارهایِقاطعِعلی .3
 شدهِاستِ.اینِقرارها،ِغیرِازِقرارِسقوطِدعوا،ِفاقدِاعتبارِامرِقضاوت .4
 یابدِ.اینِقرارهاِموجبِفراغِدادرسیِاست؛ِزیراِباِصدورِآنهاِرسیدگیِبهِپروندهِخاتمهِمی .5
 دادخواستِصادرهِتوسطِمدیرِدفترِ:حاالتِصدورِقرارِردِ ✓
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ِنقصِدادخواستِبدویِوِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِمقرر؛ .1
 نقصِدادخواستِاعادۀِدادرسیِوِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِمقرر؛ .2
 نقصِدادخواستِاعتراضِثالثِوِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِمقرر؛ .3
 نقصِدادخواستِواخواهیِوِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِمقررِ. .4

 واستِصادرهِتوسطِدادگاهِ:حاالتِصدورِقرارِردِدادخ
ِعدمِسپردنِتأمینِدرِقرارِتأمینِدعوایِواهیِازِسویِخواهانِوِدرخواستِخواندهِبرایِردِدادخواست؛ .1
 عدمِسپردنِتأمینِدرِقرارِتأمینِدعوایِاتباعِازِسویِخواهانِوِدرخواستِخواندهِبرایِردِدادخواست؛ .2
 نقصِدادخواستِتجدیدنظرِوِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِمقررِ؛ .3
 قصِدادخواستِفرجامِوِعدمِرفعِنقصِدرِمهلتِمقرر؛ن .4
 اعتراضِبهِرأیِ)واخواهی،ِتجدیدنظر،ِفرجامِیاِاعادۀِدادرسی(،ِخارجِازِموعدِقانونیِبدونِعذرِموجهِ. .5

 حاالتِصدورِقرارِابطالِدادخواست:
ِاستردادِدادخواستِبدویِتاِجلسۀِاولِدادرسیِ؛ .1
 دادرسی؛استردادِدادخواستِتجدیدنظرِتاِقبلِازِختمِ .2

 توانِاستردادِدادخواستِواخواهیِیاِفرجامِراِنیزِتاِقبلِازِختمِدادرسیِازِموجباتِصدورِقرارِابطالِدادخواستِدانست.بهِقیاسِباِتجدیدنظرِمی
ِدگاهِممکنِنباشدِ.گیریِداعدمِحضورِخواهانِدرِجلسۀِدادرسی؛ِاگرِدادگاهِحضورِاوِراِبرایِاخذِتوضیح،ِالزمِدانستهِباشدِوِبدونِحضورِاو،ِتصمیم .3
کهِاینِاسنادِعادیِبودهِوِازِجانبِخوانده،ِموردِانکارِیاِتردیدِقرارِگیردِوِادعایِعدمِارائۀِاصولِمستنداتِدرِجلسۀِاولِدادرسیِازِسویِخواهان،ِوقتی .4

 خواهانِمستندِبهِادلۀِدیگریِنباشد.
 دگیِنیازِبهِکارشناسِداشتهِباشدِ.کهِدادگاهِبرایِرسیعدمِپرداختِهزینۀِکارشناسی،ِازِسویِخواهانِوقتی .5
 کهِدادگاهِبرایِرسیدگی،ِنیازِبهِقرارهایِمزبورِداشتهِباشدِ.عدمِتهیۀِوسیلۀِاجرایِقرارهایِتحقیقِمحلیِیاِمعاینۀِمحلِازِسویِخواهانِوقتی .6

 حاالتِصدورِقرارِردِدعواِ:
ِق.آ.د.مِ.84ِگانۀِمذکورِدرِمادۀِمواردِیازده .6
 کهِرسیدگیِبهِیکِدعوا،ِمنوطِبهِاثباتِادعاییِدرِمرجعِدیگریِباشد؛اه،ِوقتیعدمِطرحِدعواِالزمِظرفِیکِم .7
 استردادِدعوایِبدویِتاِقبلِازِختمِمذاکرات؛ .8
 استردادِدعوایِبدویِبعدِازِختمِمذاکراتِدرِصورتِرضایتِخواندهِ؛ .9
ِاخطارِرفعِِ .10 ِابالغ ِاز ِبدوی،ِظرفِدهِروز ِنقصِازِسویِخواهان ِبدویِوِعدمِرفع ِتجدیدنظرِِنقصِدادخواست ِبدویِدرِمرحلۀ ِنقصِدادخواست نقص،ِزمانیِکه

 شود؛مشخصِمی
 دهندۀِبدویِازِسویِدادگاهِتجدیدنظرِ.عدمِاحرازِسمتِدادخواستِ .11

اشد،ِقرارِِبینیِنکردهِبحاالتِصورِقرارِعدمِاستماعِدعوا:ِدرِمواردیِکهِدعواِبهِدلیلِازِدالیلِقانونیِقابلِرسیدگیِنباشدِوِقانونِنیزِقرارِمقتضیِراِپیش
 شود.ِاینِمواردِعبارتِاستِازِ:عدمِاستماعِدعواِصادرِمی

ِبهِقمارِوِگروبندی؛دعاویِدارایِجهتِنامشروع،ِمانندِدعاویِراجع .1
 بهِاصلِمالکیتِ؛طرحِدعوایِتصرفِعدوانی،ِپسِازِطرحِدعوایِراجع .2
 ارتفاق؛بهِاصلِحقِانتفاعِوِطرحِدعوایِممانعتِازِحق،ِپسِازِطرحِدعوایِراجع .3
کهِهنوزِِطرحِدعوایی،ِبدونِآنکهِدعوایِدیگرِکهِمقدمۀِدعوایِمطروحهِاست،ِطرحِوِاثباتِشدهِباشد.ِبرایِمثال،ِطرحِدعوایِاستردادِثمن،ِدرحالی .4

 دعوایِتأییدِفسخِقراردادِطرحِنشدهِاست.
 واخواهیِازِحکمِحضوریِ؛ .5
 رایِغیرقابلِفرجامِ؛خواهیِازِآتجدیدنظرخواهیِازِآرایِغیرقابلِتجدیدنظرِوِفرجام .6
 عدمِدرجِنامِهمۀِاشخاصِمتأثرِازِدعوا،ِبهِعنوانِخواندگانِدعواِ. .7

ِ ِنامِمحکوم  ِتوأمان ِبهلهِوِمحکوم ِبرایِمثال،ِعدمِدرج ِبهعلیه، ِنامِموجرِوِمستأجر، ِتوأمان ِیاِعدمِدرج ِاعتراضِثالث عنوانِخواندگانِِعنوانِخواندگانِدعوای
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 صرفِمستأجرِبرِمالِمستأجرهِطرحِکردهِاستِ.دعواییِکهِشخصِثالثیِبرایِسلبِت
ِایِکهِدرِزمانِتقدیمِدادخواستِفوتِکردهِاستِ.طرحِدعوایِبدویِعلیهِخواندهِ .8
 طرحِدعواِعلیهِشرکتیِکهِمنحلِشدهِوِختمِتصفیۀِآنِنیزِاعالمِشدهِاست.ِِ .9
انِباقیِاست؛ِاماِبعدِازِختمِتصفیهِبهِدلیلِزوالِشخصیتِِتوانِعلیهِشرکتِطرحِدعواِکرد؛ِزیراِشخصیتِحقوقیِشرکتِهمچنتاِقبلِازِختمِتصفیهِمی •

 هایِتجاریِیاِمدنیِطرحِدعواِکردِ.توانِعلیهِشرکاِیاِمدیران،ِازِبابِمسئولیتحقوقیِشرکت،ِمی
 کهِنسبتِبهِآنِاختالف،ِتوافقِبرِداوریِوجودِداردِ.طرحِدعواِدرِمحاکمِدادگستریِدرحالی .10
االجراِازِدادگستری،ِقبلِازِآنکهِدربارۀِآنهاِبهِاداراتِثبتِمراجعهِشدهِباشدِوِازِاداراتِثبتِدرخواستِِسنادِرسمیِالزمطرحِدعواِبرایِمطالبۀِاجرایِمفادِا .11

 اجراِشدهِباشدِ.
 قرارِسقوطِدعوا: ✓
ِاند؛نامیدهاینِقرار،ِموجبِزایلِشدنِحقِطرحِدعواِاست.ِبرخیِازِنویسندگانِحقِطرحِدعواِرا،ِاصطالحًاِ»دعواِبهِمعنایِاخص«ِِ .1
 کندِ؛حقیِخواهانِنمیاینِقرار،ِدرِماهیتِدعوا،ِداللتِبرِبی .2
 اینِقرار،ِتنهاِقراریِاستِکهِازِاعتبارِامرِمختومهِبرخوردارِاستِ. .3
 حاالتِصدورِقرارِسقوطِدعواِ: ✓
ِنظرِکردنِکلیِخواهانِازِدعوایِخود؛صرف .1
دعوایِقائمِبهِشخصِ)مثلِطالق،ِتمکینِیاِحضانت(،ِخواندهِفوتِکندِکهِدرِاینِصورت،ِِاگرِحقِاقامۀِدعواِبهِدلیلِازِخواهانِسلبِشود؛ِمانندِآنکهِدرِ .2

 شودِ.دعواِبهِوراثِمنتقلِنمی
 اگرِموضوعِدعواِازِبینِبرود؛ِمانندِفوتِکودکیِکهِدرِحضانتِاوِدعواِبودهِاست. .3
 یاِبطالنِبرطرفِشدِ.اگرِدرِدعوایِانحاللِیاِبطالنِشرکتِسهامی،ِقبلِازِصدورِرأیِبدوی،ِموجباتِانحاللِ .4
 حقیِخواهان:ِِتفاوتِقرارِسقوطِدعواِوِحکمِبهِبی ✓
حقیِخواهان،ِبدینِمعنیِاستِکهِقاضیِواردِماهیتِادعایِخواهانِشدهِوِنهایتًاِبهِاینِنتیجهِرسیدهِکهِحقیِبرِخواهانِمتصورِنیستِوِدرِِحکمِبهِبی .1

ِحقیِخواهانِصادرِکردهِاستِ.نتیجه،ِحکمِبهِبی
کند؛ِبلکهِصرفًاِداللتِِحقیِخواهانِنمیدیگر،ِقرارِسقوطِدعوا،ِداللتِبرِبیعبارتوجباتِقرارِسقوطِدعوا،ِورودِدرِماهیتِالزمِنیست؛ِبهدرِصورتِحدوثِِم .2

 کندِکهِخواهان،ِحقِطرحِدعواِراِنداردِ.برِاینِمی
رِسقوطِدعوا،ِصادرِوِحقِطرحِدعواِدرِآنِخصوص،ِازِویِزایلِِنظرِکردنِکلیِازِدعوا،ِقراحقِباشدِوِبهِدلیلی،ِمانندِصرفاگرِخواهان،ِدرِنفسِامر،ِذی .3

شود؛ِیعنیِِدیگر،ِتعهدِطرفِمقابلِبهِیکِتعهدِطبیعیِتبدیلِمیعبارتشود؛ِبهرود،ِبلکهِتبدیلِبهِیکِحقِغیرقابلِمطالبهِمیشود،ِحقِاوِبهِکلیِازِبینِنمی
حقیِخواهان،ِِکهِدرِصدورِحکمِبهِبیق.م(ِدرحالی266ِِاستردادِنیست.ِ)مادۀِِزِپرداخت،ِقابلاگرِطرفِمقابلِبخواهدِباِمیلِخود،ِدینِخودِراِبپردازد،ِبعدِا
 بدینِمعنیِاستِکهِهیچِحقیِبرایِخواهانِوجودِنداشتهِاستِ.

 حاالتِصدورِقرارِردِدادخواستِ: ✓
ِشدهِباشدِ.کهِاینِدرخواستِخارجِازِمهلتِقانونیِطرحردِدرخواستِابطالِرأیِداور،ِوقتی .1
 درخواستِتأمینِخواسته،ِوقتیِموجباتِصدورِقرارِتأمینِخواستهِبرقرارِنیستِ.ردِ .2
 ردِدرخواستِدستورِموقت،ِوقتیِموجباتِصدورِقرارِدستورِموقتِبرقرارِنیستِ. .3
ِاوصافِقرارِامتناعِازِرسیدگیِ: ✓
ِشودِ.کنندهِمیاینِقرار،ِیکِقرارِشبهِقاطعِاست؛ِیعنیِموجبِتغییرِدرِشعبۀِرسیدگی .1
 رسیدگیِنباشدِ.شودِکهِبهِدلیلیِناظرِبهِقاضیِیاِدادگاهِاست،ِاینِپروندهِدرِشعبۀِخاصیِقابلمواردیِصادرِمیِاینِقرارِدِر .2
 نویسِ)دادنامه(ِشودِ.شود؛ِبنابراین،ِالزمِنیستِکهِپاِکاینِقرارِبهِاصحابِدعواِابالغِنمی .3
 اعتراضِنیستِ.اینِقرار،ِقابل .4
ند،ِهمهِبایدِباِتعیینِرئیسِحوزۀِقضائیِدرِیکیِازِشعبِتجمیعِشوند.ِدرِاینِصورت،ِسایرِشعبِنسبتِبهِِاگرِدعاویِمرتبطیِدرِچندِشعبهِطرحِشدهِباش .5

 کنندِ.دعاویِمطروحه،ِفرارِامتناعِازِرسیدگیِصادرِمی
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رِصالحیتِمحاکمِِشدهِوِدرِصالحیتِشوراِباشدِوِدعواییِطاریِطرحِشودِکهِازِصالحیتِشوراِخارجِوِداگرِدعوایِاصلیِدرِشورایِحلِاختالفِطرح .6
ازِرسیدگیِِدادگستریِاست،ِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیِنیزِبهِدادگاهِدادگستریِواگذارِخواهدِشد.ِدرِاینِصورت،ِشوراِنسبتِبهِدعوایِاصلی،ِقرارِامتناعِِ

 کندِ.صادرِمی
ِحاالتِصدورِقرارِامتناعِازِرسیدگی: ✓
ِاگرِقاضیِمجتهدِباشدِوِقانونِراِخالفِشرعِبداندِ. .1
 دِدادرسِموجودِباشد.اگرِموجباتِِر .2
 اگرِنسبتِبهِدعوا،ِایرادِامرِمطروحهِواردِباشدِ. .3
 اگرِباِوجودِشعبِتخصصیِازِدادگاهِعمومی،ِموضوعیِکهِبایدِدرِآنِشعبِتخصصیِرسیدگیِشود،ِبهِسایرِشعبِدادگاهِعمومیِارجاعِشودِ. .4
صحتِادعایِطرفِمقابلِعالمِباشدِوِاینِعلمِقاضیِنیزِناشیِازِادلۀِموجودِدرِِِاگرِادلهِوِاماراتِموجودِدرِپرونده،ِبهِنفعِیکیِازِطرفینِباشد؛ِاماِقاضیِبه .5

 پروندهِنباشد؛ِبرایِمثال،ِقاضیِشاهدِعینیِاختالفِبودهِباشدِ.
ِهایِقرارِعدمِصالحیتِ:ویژگی ✓
ِشودِ.کنندهِمیرسیدگیاینِقرارِنیزِمانندِقرارِامتناعِازِرسیدگی،ِیکِقرارِشبهِقاطعِاست؛ِیعنیِموجبِتغییرِدرِشعبۀِ .1
 نویسِ)دادنامه(ِشودِ.شود؛ِبنابراین،ِالزمِنیستِکهِپاِکاینِقرارِبهِاصحابِدعواِابالغِنمی .2
 اعتراضِنیستِ.اینِقرار،ِقابل .3
ِهایِقرارهایِتأخیرِیاِتوقفِاجرایِحکم:ویژگی ✓
ِاعتراضِوِشکایتِنیستِ.قرارهایِتأخیرِیاِتوقفِاجرایِحکم،ِقابل .1
 قرارهاِقابلِشکایتِنیست،ِنیازِبهِابالغِبهِاصحابِدعواِنداردِ.ِباِتوجهِبهِاینکهِاین .2
 نویسِشدنِنداردِ.باِتوجهِبهِاینکهِاینِقرارهاِنیازِبهِابالغِندارد،ِنیازِبهِپاِک .3
ِحاالتِصدورِقرارِقبولِدادخواستِ: ✓
ِقرارِقبولِدادخواستِواخواهی،ِزمانیِکهِاینِدادخواستِخارجِازِموعدِتقدیمِشدهِاستِ. .1
 دادخواستِاعادۀِدادرسی.قرارِقبولِ .2
ِقرارهایِقبولیِ:ِهایویژگی ✓
ِنویسِشودِ.صورتِدادنامهِپاِکشود؛ِبنابراین،ِالزمِنیستِکهِبهاینِقرارِبهِاصحابِدعواِابالغِنمی .1
 اعتراضِاستِ.اینِقرارِغیرقابل .2
 اینِقرارِغیرقابلِعدولِاستِ. .3

 
 فرآیند صدور و ابالغ رأی: 

ِپسِازِختمِدادرسیِیاِحداکثرِظرفِیکِهفتهِازِختمِدادرسی،ِاقدامِبهِانشایِرأیِوِکتابتِآنِکندِ.انشایِرأیِ)صدورِرأی(:ِقاضیِبایدِ .1
 نویسِوِامضاِشدن،ِقابلِابالغِنیستِ.رأیِدادگاهِبهِمحضِصدور،ِبهِاصحابِدعواِقابلِاعالمِاست؛ِهرچندِکهِفعاًلِوِتاِقبلِازِپاِک .2
 هایِمختلفِرأیِعبارتِاستِازِ:قسمت .3
 شودِ.اصحابِدعوا،ِموضوعِاختالفِوِتصویرِکلیِازِدعوایِمطروحه،ِمعرفیِمیِمقدمه:ِکهِدرِآن ✓
لتِِجهاتِوِدالیلِموضوعیِوِحکمیِ)اسبابِموجهه(:ِکهِدرِآنِقاضی،ِباِبررسیِادلهِوِجهاتِموضوعیِوِحکمیِطرفینِوِبیانِنقاطِضعفِوِقوتِاستدال ✓

 کندِ.طرفین،ِدرواقع،ِاستدالالتِرأیِخودِراِارائهِمی
ِِتیجهِیاِرأیِبهِمفهومِأخص(:ِتصمیمِنهاییِدادگاهِدرِپروندهِکهِممکنِاستِبهِشکلِحکمِالزامِبهِپرداختِوجه،ِحکمِبهِتأییدِفسخِقراردادِ،منطوقِ)ِن ✓

 قرارِردِدعوا،ِقرارِسقوطِدعواِیاِ...ِباشدِ.
 مشخصاتِ)نامِوِنامِخانوادگی(،ِسمتِوِامضایِقاضیِصادرکنندۀِرأی. ✓
 نامندِ.نویسِشدهِراِ»دادنامه«ِمینویسِشود.ِرأیِپاِکظرفِپنجِروزِازِتاریخِصدور،ِپاِکِنویسِکردنِرأی:ِرأیِبایدپاِک .4
نویسِتوسطِاوِصادرِوِامضاشده؛ِمگرِآنکهِدرِفاصلۀِصدورِرأیِِشودِکهِرأیِدستدادنامه،ِبایدِبهِامضایِقاضیِبرسد.ِدادنامه،ِتوسطِهمانِقاضیِامضاِمی .5
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 اضیِتغییرِیابدِ.نویسِشدنِآنِ)تنظیمِدادنامه(،ِقتاِپاِک
کند؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِرونوشتِیاِتصویرِِابالغِدادنامه:ِمدیرِدفتر،ِفورًاِپسِازِامضایِدادنامه،ِاگرِاصحابِدعواِدرِدادگاهِباشند،ِحضورًاِبهِایشانِابالغِمی .6

 کند.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:دادنامهِراِبرایِایشانِارسالِمی
 نونی،ِهمانِقواعدیِاستِکهِقباًلِبیانِشدِ.قواعدِابالغِواقعیِوِقا ✓
✓ ِ گهی،ِتوسطِمحکوم ِعلیه،ِمجهولاگرِمحکوم   شودِ.لهِپرداختِمیالمکانِباشد،ِهزینۀِابالغِدادنامهِازِطریقِنشرِآ
نویسِوِامضاِنشدهِباشد،ِاماِفعاًلِِپاِککند،ِرأیِمزبور،ِشفاهًاِقابلِاعالمِبهِطرفینِاست؛ِحتیِاگرِرأی،ِهنوزِِکهِدادگاهِرأیِراِصادرِمیدرستِاستِهمین .7

قانونِرسیدگیِبهِتخلفات9ِِِِوِتاِقبلِازِامضایِدادنامه،ِرونوشتِیاِکپیِرأی،ِقابلِتسلیمِبهِطرفینِنیست.ِمتخلفِازِاینِامرِبهِمجازاتِبندِ»ب«ِمادۀِِ
 شودِ.اداریِیاِباالترِ)توبیخِکتبیِیاِباالتر(،ِمحکومِمی

 لیتِیاِعدمِقابلیتِتجدیدنظرِوِمرجعِتجدیدنظرِراِدرجِکندِ.دادگاهِبایدِذیلِرأیِخود،ِقاب .8
 تصحیح رأی: 

تواندِرأیِصادرهِراِازِحیثِموضوعیِیاِحکمیِتغییرِدهد؛ِبلکهِفقطِاشتباهاتِکلیِشکلیِوِِاگرِقاضیِبعدِازِصدورِرأی،ِمتوجهِاشتباهاتِخودِشود،ِنمی .1
ِسهوِقلمِقابلِتصحیحِاستِ.

 اشتباهاتِناشیِازِمحاسبات،ِاشتباهِدرِدرجِاسامیِوِاعدادِوِنظایرِآنهاِاستِ.منظورِازِسهوِقلم،ِ .2
 ق.ا.حِ(38ِِدرِامورِحسبیِنیز،ِاگرِتصمیمِحسبیِدادگاهِدارایِاشتباهاتِشکلیِباشد،ِقابلِتصحیحِاست.ِ)مادۀِ .3
 تصحیحِرأیِممکنِاستِبهِدرخواستِیکیِازِطرفینِیاِرأسًاِتوسطِقاضیِصورتِپذیردِ. .4
 خواهیِاستِ.اِقبلِازِتجدیدنظرخواهیِیاِفرجاممهلتِتصحیحِت .5
رغمِتجدیدنظرخواهیِِعلیِِاگرِپروندهِبهِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِیاِدیوانِعالیِکشورِراهِیابد،ِایشانِاقدامِبهِتصحیحِمواردِسهوِقلمِخواهندِکرد؛ِبنابراین،ِاگر .6

 کندِ.هِتجدیدنظرِارسالِنشود،ِهمانِدادگاهِبدویِاقدامِبهِتصحیحِرأیِمیبهِدلیلِنقصِشکلی،ِباِقرارِردِدادخواستِمواجهِشودِوِپروندهِبهِدادگِا
 شود.تصحیحِرأی،ِنیازِبهِحضورِطرفینِنداردِوِدرِوقتِاداری،ِانجامِمی .7
 رأیِتصحیحیِبایدِمثلِرأیِاصلیِابالغِشودِ. .8
،ِتجدیدنظرِیاِفرجامِباشد؛ِبنابراین،ِازِتاریخِابالغِِهاییِموردِتصحیح،ِحسبِموردِممکنِاستِقابلِواخواهِیرأیِتصحیحیِپسِازِابالغ،ِنسبتِبهِبخش .9

اعتراضِِنشده،ِدرِاینِمهلتِقابلهاییِکهِتصحیحشود.ِقسمتروزۀِجدیدی،ِبرایِاعتراضِبهِرأیِتصحیحیِبهِطرفینِدادهِمی20ِِرأیِتصحیحی،ِمهلتِِ
 ابیِوِقابلِواخواهیِاستِ.نیست.ِهمچنینِاگرِرأیِاصلی،ِغیابیِباشدِوِاینِرأی،ِتصحیحِشود،ِرأیِتصحیحیِهمِغی

 رأی قطعی و رأی نهایی: 
ِدیگر،ِرأییِاستِکهِطرقِعادیِشکایتِازِرأی،ِنسبتِبهِآنِمنتفیِاستِ.عبارترأیِقطعی،ِغیرقابلِواخواهیِوِتجدیدنظرِاست؛ِبهِ .1
 ق.ثِ(22ِرأیِنهایی،ِغیرقابلِواخواهی،ِتجدیدنظرخواهیِوِفرجامِاست.ِ)تبصرۀِمادۀِ .2

 
ِاجرایِاحکامِمحاکمِدادگستری،ِمنوطِبهِچندِشرطِاستِ:ِاحکام:مقدمات اجرای 

1. ِ ِشدهِباشد؛ِاعمِازِاینکهِاینِابالغ،ِواقعیِیاِقانونیِباشدِ.علیهِابالغحکمِبهِمحکوم 
 حکم،ِقطعیِشدهِباشد؛ِیعنیِآنکهِغیرقابلِواخواهیِوِغیرقابلِتجدیدنظرِباشدِ. .2
3. ِ  عمِازِاینکهِاینِابالغِواقعیِباشدِیاِقانونیِ.شدهِباشد؛ِاعلیهِابالغاجراییه،ِصادرِوِبهِمحکوم 

روز،ِمفاد10ِِِِشود؛ِمبنیِبرِاینکهِظرفِِعلیهِاخطارِمیایِاستِکهِپسِازِقطعیتِحکم،ِازِدادگاهِبدویِصادرهِشدهِوِبهِمحکوم ِبرگهتعریف اجراییه:  
له،ِاقدامِِاحکامِدادگاه،ِباِتشکیلِپروندۀِاجرایی،ِبهِدرخواستِمحکوم ِروز،ِمفادِحکمِراِاجراِنکند،ِاجرای10ِِعلیه،ِظرفِاینِِحکِراِاجراِکند.ِاگرِمحکوم ِ
ِبهِاجرایِحکمِخواهدِکردِ.

ِبرایِاجرایِاحکامِمحاکمِبایدِحکمِقطعیِشدهِباشدِ؛لزوم قطعیت حکم برای اجرای احکام: 
ِاماِاینِاصلِدارایِچندِاستثناِاست:

ِگیردِکهِعبارتِاستِازِ:میدرِمواردیِاجرایِحکمِبهِنحوِفوریِوِقبلِازِقطعیتِصورتِ ✓
 شودِ.گانۀِتصرف؛ِیعنیِدعاویِرفعِتصرفِعدوانی،ِرفعِممانعتِازِحقِوِرفعِمزاحمت،ِقبلِازِقطعیتِاجراِمیاحکامِصادرهِازِدعاویِسه •
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 شودِ.ایِازِمفادِآن،ِفورًاِوِقبلِازِقطعیتِاجراِمیدرِخصوصِاحکامِورشکستگی،ِپاره •
 یت،ِنیازمندِنهاییِشدنِاستِ:درِمواردیِاجرایِحکم،ِعالوهِبرِقطع ✓
خواهیِِشودِکهِواخواهی،ِتجدیدنظرخواهیِوِفرجامدیگر،ِحکمِطالقِدرِصورتیِاجراِمیعبارتاجرایِحکمِطالقِمنوطِبهِنهاییِشدنِحکمِاست؛ِبه •

یِعدمِامکانِسازش،ِمانندِاجرایِنسبتِبهِآنِمنتفیِشدهِباشد.ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِاجرایِحکمِطالقِمنوطِاستِبهِنهاییِشدنِآن؛ِاماِاجرایِگواِه
 سایرِاحکامِدادگستری،ِصرفًاِمنوطِبهِقطعیتِآنِاستِوِنیازِبهِنهاییِشدنِنداردِ.

شودِکهِگواهیِحصرِوراثتِدریافتِشدهِوِدرِِاگرِشخصیِکهِملکِدرِدفترِامالکِبهِنامِاوِثبتِشده،ِفوتِکند،ِملکِدرِصورتیِبهِنامِوراثِاوِثبتِمی •
 وراثِتوافقِباشدِیاِدرِصورتِاختالف،ِدرِآنِخصوصِحکمِنهاییِصادرِشودِ.ِاالرث،ِبینخصوصِسهم

 
دیگر،ِماهیتِامورِحسبیِبهِنحویِاستِکهِنیازِبهِآنِنداردِکهِبهِطرفیتِِعبارتامورِحسبی،ِامورِغیرترافعیِاست؛ِبهِِاعمال و تصمیمات حسبی: 

ِشود:است.ِاینِاعمالِوِتصمیماتِحسبی،ِبهِدوِدستهِتقسیمِمیِشخصِخاصیِطرحِشود.ِاعمالِحسبی،ِاعمالِاستِکهِناظرِبهِامورِحسبی
ایِازِتصمیماتِمتخذهِدرِامورِحسبیِنیز،ِِگذارِدرِخصوصِپارهشود؛ِنهِدرِامورِحسبی.ِباوجوداین،ِقانونترافعیِصادرِمی حکمِدرِاموِراحکام حسبی:   .1

نامیم.ِمصادیقِاینِاحکامِازِقرارِذیلِاست:ِحکمِعزلِوصی،ِحکمِعزلِقیم،ِحکمِضمِِمیازِعبارتِحکمِاستفادهِکردهِکهِآنهاِراِتسامحًا،ِاحکامِحسبیِ
 امین،ِحکمِحجر،ِحکمِبقایِحجر،ِحکمِموتِفرضی،ِحکمِتقسیمِترکه،ِوِحکمِبهِردِیاِقبولِاعتراضِبهِدرخواستِگواهیِحصرِوراثتِ.

شود؛ِبلکهِدرِقالبِیکِتصمیمِسادۀِحسبیِیاِحتیِِحکمِصادرِنمیسایرِتصمیماتِحسبی،ِدرِقالبِِتصمیمات )اعمال( حسبی به مفهوم اخص:   .2
 شود،ِمانندِمهرومومِترکه،ِبرداشتنِمهرومومِترکهِوِتحریرِترکهِ.درِقالبِقرارِصادرِمی

 
 اوصاف احکام حسبی: 

ِشیوۀِصدورِوِتنظیمِوِابالغِآنها،ِمانندِآرایِترافعیِاستِ. .1
 اینِاحکامِقابلِتجدیدنظرِاستِ. .2
 نویسِشدهِوِبهِاصحابِدعواِابالغِشودِ.یتِتجدیدنظر،ِاینِاحکامِبایدِپاِکباِتوجهِبهِقابِل .3
 اینِاحکامِمشمولِقاعدۀِفراغِدادرسِاستِوِرسیدگیِمجددِبهِپروندهِممکنِنیستِ. .4

 اوصاف اعمال حسبی: 
ِتواندِتصمیمِخودِراِتغییرِدهدِ.،ِمیاالصولِقابلِتجدیدنظرِنیست.ِاگرِدادگاه،ِرأسًاِیاِبهِهرِطریقی،ِازِخطایِخودِمطلعِشوداینِتصمیمات،ِعلی .1
 اینِتصمیماتِازِاعتبارِامرِمختومهِبرخوردارِنبودهِوِمشمولِقاعدۀِفراغِدادرسِنیستِ. .2
 نویسِشدنِنداردِ.شودِوِبنابراین،ِنیازیِبهِپاِکآنِدستهِازِتصمیماتِحسبیِکهِقابلِتجدیدنظرِنیست،ِبهِاصحابِدعواِابالغِنمی .3
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 رأی  بخش دوم ـ طرق اعتراض به

االصولِبایدِنزدِمرجعِعالیِیاِنزدِمرجعیِغیرِازِمرجعِصادرکنندۀِرأیِمطرحِشودِکهِدرِاینِصورتِ»اصالحی«ِاست؛ِاماِاگرِعنصرِِشکایتِازِرأیِعلی
ِبهِآنِطریقۀِ»عدولی«ِشکایتِگفته ِنمودهِکه ِنزدِهمانِمرجعِمطرحِشودِکهِرأیِموردِشکایتِراِصادر ِباید بندیِِد.ِچونِتقسیماِنجدیدیِدخالتِکندِشکایت

ِاندِ.العادهِتقسیمِکردهگیرد،ِطرقِشکایتِراِبهِدوِدستۀِعادیِوِفوقطرقِشکایتِبهِاصالحیِوِعدولیِدقیقِنبودهِوِهمۀِطرقِشکایتِراِدرِبرنمی
ِبینیِشدهِباشدِ.پیشباشندِمگرِاینکهِخالفِآنِدهدِوِبدینِترتیبِتمامیِآراءِقابلِشکایتِعادیِمی*طرقِعادیِقاعدۀِعامِراِتشکیلِمی

 کلیات اعتراض به رأی: 
 هاییِکهِاعمالِآنهاِاصواًلِمحدودِبهِموضوعاتِخاصِنیستِوِمحدودِبهِجهاتِخاصیِنیزِنیست؛ِکهِعبارتِاستِازِ:روِشطرق عادی:  .1

 ـِواخواهِی
ِـِتجدیدنظرخواهیِ.

 دِبهِجهاتِخاصیِاست؛ِکهِعبارتِاستِازِ:هاییِکهِاعمالِآنهاِیاِمحدودِبهِموضوعاتِخاصِاست،ِیاِمحدوروِشالعاده: طرق فوق .2
 خواهِیـِفرجام

ِـِاعادۀِدادرسِی
ِـِاعتراضِثالثِ.

 
 اثر تعلیقی: 

ِطرقِعادیِشکایتِازِرأی،ِیعنیِواخواهیِوِتجدیدنظر،ِنسبتِبهِاجرایِحکمِاثرِتعلیقیِدارندِ. .1
صورتِمطلقِوِنامحدودِنیست؛ِبلکهِمحدودِوِمقیدِبهِشرایطیِِفرجام،ِبهالعادۀِشکایتِازِرأی،ِیعنیِاعادۀِدادرسی،ِاعتراضِثالثِوِِاثرِتعلیقیِدرِطرقِفوق .2

 استِ.
 اثرِتعلیقیِدارایِدوِنتیجهِاستِ: .3

 شودِ.درِمدتِواخواهیِوِتجدیدنظر،ِحکمِاجراِنمی ▪
 شودِ.تجدیدنظر،ِاجراِنمیدرِصورتِواخواهیِیاِتجدیدنظر،ِحکمِتاِپایانِرسیدگیِواخواهیِیاِتجدیدنظر،ِیعنیِتاِتعیینِنتیجۀِواخواهیِیاِ ▪

اینِاثرِبدینِمعنیِاستِکهِپروندهِباِتمامِجوانبِحکمیِوِموضوعی،ِموردِرسیدگیِمجددِواقعِشود؛ِچهِاینِرسیدگیِمجددِدرِهمانِدادگاهِِِاثر انتقالی: 
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ِیاِدرِدادگاهِدیگریِباشدِ.
ِ

 های شکایت از رأی از حیث شیوۀ رسیدگی به رأی مورد اعتراض: اقسام روش
دهد؛ِمانندِواخواهی،ِاعادۀِدادرسیِوِاعتراضِکندِوِآنِراِتغییرِمییعنیِروشیِکهِدرِآن،ِهمانِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِازِرأیِخودِعدولِمی:  عدولی .1

 ثالثِ.
ِازِدادگاهِصادرکنندۀِرأی،ِرأیِراِتغییرِمیاصالحی )تصحیحی(:   .2 ِاصالحِمییعنیِروشیِکهِدرِآن،ِدادگاهِدیگری،ِغیر ِتجدیدنظر.کنددهدِوِآنِرا  ؛ِمانند

 اسقاط و انتقال حق اعتراض به رأی: 
ِحقِاعتراضِبهِرأیِقابلِاسقاطِاستِ. .1
 حقِاعتراضِبهِرأی،ِبهِنحوِقهریِقابلِانتقالِاست.ِ)انتقالِبهِوراثِ( .2
شخصیِمنتقلِشود،ِبهِتبعِانتقالِِِِحقِاعتراضِبهِرأی،ِبهِنحوِارادیِوِمستقلِازِحقِاصلیِقابلِانتقالِنیست.ِالبتهِاگرِدرِجریانِدادرسی،ِموضوعِدعواِبه .3

شود؛ِبنابراین،ِحقِاعتراضِبهِرأیِبهِنحوِمستقلِِموضوعِدعواِبهِآنِشخص،ِحقِاعتراضِبهِرأی،ِمانندِتجدیدنظرِیاِفرجامِنیزِبهِآنِشخصِمنتقلِمی
 ازِحقِاصلیِقابلِانتقالِنیست؛ِولیِبهِنحوِتبعیِقابلِانتقالِاستِ.

 
 واخواهی

ِامرِکیفریِصادرشدهِباشد(،ِِهایِعمومیِوِانقالبِ)تفاوتیِنمییابیِصادرهِازِدادگاهتمامیِاحکامِغواخواهی:   کندِکهِدعوایِاصلیِحقوقیِباشدِیاِبهَِتَبع 
واخواهیِاست؛َِصرفتوسطِمحکوم ِ یاِخیر.َعلیهِغایب،ِدرِمهلتِمقرر،ِقابلِ باشدِ بهِمیزانِخواستهِقابلِتجدیدنظرِ توّجهِ باِ ِصادرهِ اینِکهِحکم  ازِ ِِنظرِ

ِغیابیِقابل ِصادرکنندۀِحکم  ِواخواهیِدرِدادگاه  ِعلیهِغایبِبهِحکمِغیابیِراِواخواهیِگویندِ.رسیدگیِاست.ِاینِاعتراضِمحکوم ِدادخواست 
 تواندِدرِمهلتِمقررِقابلِتجدیدنظرِباشدِ.شودِمیرأییِکهِبرِاساسِواخواهیِصادرِمی ✓
ِواخواهیِنیستِ.الواقعِحضوریِباشدِاماِچنانچهِحکمِدادگاهِفی ✓ ِدادگاهِآنِراِغیابیِتوصیفِکند؛ِاینِامرِسبببِحق ّ

ِهای واخواهی: ویژگی
کندِوِممکنِاستِازِرأیِخودِِهایِعدولیِشکایتِازِرأیِاست؛ِیعنیِهمانِشعبۀِصادرکنندۀِرأی،ِمجددًاِبهِپروندهِرسیدگیِمیواخواهیِدرِشمارِروِش .1

ِعدولِکندِ.
 همانِشعبۀِصادرکنندۀِحکمِغیابیِاستِ.رسیدگیِبهِواخواهیِدرِصالحیتِِ .2
است؛ِواخواهیِازِطرفِخواندۀِبدویِ)واخواه(ِعلیهِخواهانِبدویِِِِهمیشهِحضورینسبتِبهِخواهانِِِِاحکاماست،ِچونِِِِمنتفیِِخواهانازِجانبِِِِواخواهی .3

 آیدِ.)واخوانده(ِبهِعملِمی
 ِ.قابلِواخواهیِنیسِتوِِنشدهتلقیِِغیابیباشد،ِنفعِخواندهِوِبهِعلیهِخواهانِدرِصورتیِکهِحکمِ .4
 پذیرِاست،ِنهِقرارها.ِِامکانِاحکامنسبتِبهِفقطِِاست.ِبهِهمینِجهتِواخواهیِمنتفی،ِِصدورِقرارِغیابی .5

 آثار واخواهی 
هیِشدهِباشد؛ِیعنیِتاِپایانِمهلتِواخواهیِصدورِدستورِاجرایِحکمِممنوعِاستِوِچنانچهِدرِمهلت،ِواخوابرِاجرایِحکمِمیِِاثرِتعلیقیواخواهیِدارایِِ .1

 شود.باشد،ِدستورِاجرایِحکمِتاِروشنِشدنِنتیجۀِواخواهیِصادرِنمی
ِ له،ِِایِصادرِشدهِباشدِکهِقابلِتجدیدنظرِنباشد،ِبهِدرخواستِمحکوم ِعلیهِدرِمهلتِمقررِواخواهیِننماید،ِچنانچهِحکمِدرِپروندهاماِدرِصورتیِکهِمحکوم 

ِبایدِدستورِاجراِصادرِشودِوِچنانچهِقابلِتجدیدنظ له،ِبرایِگرفتنِدستورِاجرایِحکم،ِبایدِتاِپایانِمهلتِتجدیدنظرِنیزِدرِانتظارِبماند؛ِباِِرِباشد،ِمحکوم 
ِپایانِیافتنِمهلتِتجدیدنظرِوِعدمِتجدیدنظرخواهیِمحکوم ِ  شودِ.له،ِدستورِاجرایِحکمِغیابیِصادرِمیعلیهِغایب،ِبهِدرخواستِمحکوم 

دارد.ِاثرِانتقالیِبدینِمفهومِاستِکهِبهِوسیلۀِواخواهی،ِاختالفِازِمرحلۀِپیشینِ)رسیدگیِغیابی(ِِِِاثرِانتقالِیماهویِِِِواخواهیِنیزِبهِعنوانِشکایتیِعادیِوِ .2
 شودِ.بهِمرحلۀِواخواهی،ِباِتمامیِمسائلِموضوعیِوِحکمیِکهِداشتهِباشد،ِباِلحاظِاعتراضاتِوِدالیلِواخواه،ِمنتقلِمی

 طرفین واخواهی: 
ِخواندۀِبدویِوِواخوانده،ِهمانِخواهانِبدویِاستِ.واخواه،ِهمانِ ✓
ِِبِهعلیهمِسایرِمحکوم ِاستِوِنسبتِبهِِقابلِنقِضکنند.ِدرِاینِصورت،ِرأیِفقطِنسبتِبهِایشانِِِِواخواهیِعلیهمِغیابیمحکوم ِممکنِاستِفقطِبرخیِازِِ ✓
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 شود.میِنقضِهمگانهِ؛ِکهِدرِاینِصورت،ِنسبتِبرأی،ِقابلِتجزیهِنباشدماند،ِمگرِآنکهِمیِِباقیخودِقّوتِِ
ِواخواهِیعلیهمِغیابیِِباشد.ِدرِاینِصورت،ِفقطِمحکوم ِِِحضورِیوِنسبتِبهِبرخیِدیگرِِِِیابیغِِعلیهممحکوم ِممکنِاستِحکمِنسبتِبهِبرخیِازِِ ✓ ِِحق ّ

 شودِ.میِِنقضنیزِِحضوریِعلیهمعلیهمِغیابی،ِواردِباشد،ِحکمِنسبتِبهِمحکوم ِدارند.ِاگرِحکم،ِغیرقابلِتجزیهِباشدِوِواخواهیِمحکوم ِ
✓ ِِ از نامِبرخیِ بهِِهایِبدویخواهانممکنِاستِواخواهِفقطِ اگرِِراِ اینِصورت،ِ بهِهمانِِِِتجزیهرأیِقابلعنوانِواخواندهِدرجِکند.ِدرِ باشد،ِفقطِنسبتِ

ِِرسیدگیِنیسِتواخواهیِقابلزِدعوا،ِِنباشد،ِبهِدلیلِعدمِدرجِنامِتمامِاشخاصِمتأثرِِاِِتجزیهقابلاست؛ِاماِاگرِِِِقابلِنقضواخواندگانِمندرجِدرِدادخواستِِ
 شودِ.میِقرارِعدمِاستماعِصادروِنسبتِبهِآنِ

 راهِدارد.ِِجلبِثالثوِِِورودِثالثدرِواخواهی،ِ ✓
 ق.آ.د.م( 305شیوۀ واخواهی: )مادۀ 

ِواخواهِبایدِدادخواستِواخواهیِراِبهِیکیِازِدوِمرجعِتقدیمِکندِ: ✓
 ـِدفترِشعبۀِصادرکنندۀِرأیِ؛

ِکندِ.زندانِیاِبازداشتِباشد،ِبهِدفترِزندانِیاِدفترِبازداشتگاهِتقدیمِمیـِاگرِدرِ
ِشودِ.تلقیِمیِِتاریخِواخواهیبهِهرِیکِازِدوِمرجعِفوق،ِِتاریخِتقدیمِدادخواست ✓
ِافزایشِخواستهوِِِِیِاضافیدعوااست؛ِبنابراینِدرِواخواهی،ِِِِواخواهیِفرصتِدفاعیِخواندهپذیرفتهِنیست؛ِزیراِِِِخواهانازِِِِهیچِادعاییِجدیدیدرِواخواهیِِ ✓

 راهِنداردِ.
 شودِ.صادرِمیِقرارِعدمِاستماعِدعوا،ِنسبتِبهِواخواهی،ِواخواهیِازِآرایِحضورِیدرِصورتِ ✓

 برگزاری جلسۀ دادرسی در مرحلۀ واخواهی: 
تواندِبدونِتعیینِوقتِدادرسی،ِرأیِِدادگاهِنمیِدرِواخواهیِبایدِلزومًاِجلسۀِدادرسیِتشکیلِشودِتاِخواندهِ)واخواه(ِبتواندِازِحقوقِجلسۀِاولِبرخوردارِشود. .1

ِواخواستهِراِتأییدِیاِنقضِکندِ.
تواندِنسبتِبهِبهایِخواستهِاعتراضِکند،ِایراداتِدعوایِراِبیانِکند،ِنسبتِبهِاسنادِِاینِجلسهِبرایِواخواهِ)خواندۀِبدوی(ِحکمِجلسۀِاولِراِدارد؛ِیعنیِمی .2

 اِادعایِجعلِکندِ.خواهانِبدویِ)واخوانده(ِانکار،ِتردیدِی
 حقوق واخواه در جلسۀ اول واخواهی: 

ِطورکلیِازِحقوقِجلسۀِاولِمرحلۀِبدویِبرخوردارِاست.ِجزِدوِحقِکهِاعمالِآنهاِدرِواخواهیِباِمرحلۀِبدویِمتفاوتِاست:واخواهِ)خواندۀِبدوی(ِبه
جانبِِ .1 ازِ متقابلِ دعوایِ طرحِ امکانِ خصوصِ درِ قانونِ گرچهِ متقابل:ِ برخیِِدعوایِ اماِ نکرده؛ِ مقررِ منعیِ واخواهیِ مرحلۀِ درِ )واخواه(ِ بدویِ خواندۀِ

هِپذیرفتهِِدانانِمعتقدندِکهِواخواه،ِحقِطرحِدعوایِمتقابلِندارد.ِالبتهِنظرِایشانِدرِرویه،ِمطرودِاستِوِدرِرویۀِقضائی،ِدعوایِمتقابلِازِواخواحقوق
ِجملهِدعوایِمتقابلِراِدرِاختیارِاوِقرارِداد.تِوِازِهمینِروِبایدِتمامِابزارِدفاع،ِمنشود؛ِچراکهِواخواهی،ِفرصتِخواندۀِغایبِبرایِدفاعِاِسمی

تواندِتاِسهِروزِبعدِازِجلسۀِاول،ِدادخواستِجلبِثالثِراِتحویلِدهد؛ِاماِاگرِِجلبِثالث:ِاگرِخواندهِبخواهدِدرِمرحلۀِبدویِاقدامِبهِجلبِثالثِکند،ِمی .2
ِصورتِتوأمانِتحویلِدهدِ.مرحلۀِواخواهیِاقدامِبهِجلبِثالثِکند،ِبایدِدادخواستِجلبِثالثِوِدادخواستِواخواهیِراِبهخواندۀِبدویِ)واخواه(ِبخواهدِدرِ

 ق.آ.د.م( 339مادۀ  3توصیف رأی: )وحدت مالک از تبصرۀ 
ق.آ.د.مِکه339ِِِِمادۀ3ِِِِدتِمالکِازِتبصرۀِِدانانِباِوحقانون،ِدادگاهِراِمکلفِبهِتوصیفِرأیِخود،ِازِحیثِحضوریِیاِغیابیِنکردهِاست.ِبرخیِازِحقوق ✓

اندِکهِدادگاهِبایدِدرِذیلِرأیِخود،ِحضوریِیاِغیابیِبودنِِدادگاهِراِمکلفِبهِتوصیفِرأیِخودِازِحیثِقابلیتِیاِعدمِقابلیتِتجدیدنظرِکرده،ِنتیجهِگرفته
ِرأیِراِمعینِکندِ.

توانِازِآنِواخواهیِکردِوِدرِِابراین،ِاگرِرأیِحضوری،ِبهِغلطِغیابیِمعرفیِشود،ِنمیتوصیفِدادگاهِدربارۀِحضوریِیاِغیابیِبودنِرأی،ِقطعیِنیست؛ِبِن ✓
 صورتِواخواهی،ِبایدِقرارِعدمِاستماعِدعواِصادرِشودِ.

استماعِدعوایِتوانِازِآنِواخواهیِکردِوِاگرِدادگاهِبدویِباِاعتقادِبهِحضوریِبودنِرأی،ِقرارِعدمِِاگرِرأیِغیابی،ِبهِغلطِحضوریِمعرفیِشود،ِبازهمِمی ✓
 واخواهیِصادرِکند،ِاینِقرار،ِقابلِتجدیدنظرِاستِ.

 ق.آ.د.م( 306مهلت واخواهی )مادۀ 
ِاستِ.ِمقیمِخارجبرایِاشخاصِِماه2ِِِوِِمقیمِداخلازِتاریخِابالغِرأیِ)اعمِازِواقعیِیاِقانونی(ِبرایِاشخاصِِروز20ِِمهلتِواخواهیِِِ

 ق.آ.د.م( 306ِجهات تمدید مهلت واخواهی )مادۀ 
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ِق.آ.د.مِ.306ِدرِصورتِوجودِعذرهایِچهارگانۀِمذکورِدرِمادۀِ .1
 اینِعذرهایِچهارگانهِعبارتِاستِاز: ✓

 ـِبیماریِمانعِحرکتِ؛
رسدِکهِِشود؛ِولیِبهِنظرِمیگذارِبیانِنکردهِکهِفوتِایشانِتاِجندِروز،ِعذرِموجهِمحسوبِمیـِفوتِیکیِازِوالدین،ِهمسرِیاِاواًلِ)البتهِگرچهِقانون

ِروزِعذرِموجهِدانست.ِ(7ِفوتِایشانِراِتاِِبایدِِ
ِـِحوادثِقهری؛

رباییِیاِتوقیفِحبسیِکهِشخص،ِقدرتِتقدیمِدادخواستِواخواهیِراِبهِِـِتوقیفِیاِدرِحبسِبودن.ِ)البتهِمنظور،ِتوقیفِیاِحبسِغیرقانونیِمانندِآدم
ِدفترِزندانِیاِبازداشتگاهِنداشتهِباشد.ِ(

ِبهمواردِچهارگانۀِفوقِدرِِ ✓ ِباشد؛ ِبرقرار ِپایانِمهلتِواخواهی ِاستِکهِدر ِتمدیدِمهلتِواخواهی ِاینِمعاذیرِچهارگانهِدرِصورتیِِعبارتصورتیِموجب دیگر،
نایِمهلتِِموجبِتمدیدِواخواهیِاستِکهِآخرینِروزِاقدامِواخواهی،ِباِیکیِازِاینِمعاذیرِمصادفِباشد؛ِاماِاگرِیکیِازِاینِمعاذیرِچهارگانه،ِدرِاث

ِیِحادثِشودِوِدرِهمانِاثنایِمهلتِواخواهیِبرطرفِشود،ِازِموجباتِتمدیدِمهلتِنیستِ.واخواِه
آیاِمعاذیرِواخواهِبایدِدرِدادخواستِواخواهی،ِعذرِخودِراِبرایِقاضیِذکرِکندِوِاثباتِکند.ِدادگاهِقبلِازِرسیدگیِبهِواخواهیِبایدِبررسیِکندِکهِِ ✓

کندِوِاگرِچنینِعذریِوجودِنداشت،ِقرارِردِدادخواستِِراِصحیحِبداند،ِقرارِقبولِواخواهیِراِصادرِمیادعاییِوجودِداردِیاِخیر.ِاگرِقاضیِاینِعذرِ
 کندِ.واخواهیِصادرِمی

شخصیِکهِدارایِعذرِموجهیِبرایِواخواهیِخارجِازِموعدِاستِوِانتهایِموعدِاوِبرایِواخواهی،ِباِیکیِازِعذرهایِفوقِمصادفِشود،ِبایدِبهِ ✓
 ،ِدادخواستِواخواهیِراِتقدیمِکندِ.محضِرفعِعذرِمزبوِر

 شودِ.عذرهایِچهارگانۀِفوقِصرفًاِویژۀِواخواهیِنیست،ِوِموجبِتمدیدِمهلتِتجدیدنظر،ِفرجامِوِاعادۀِدادرسیِنیزِمی ✓
 تواندِواخواهیِکندِ.د،ِمیدرِصورتِابالغِقانونیِدادنامهِبهِخواندهِوِعدمِاطالعِاوِازِمفادِرأی:ِدرِاینِصورت،ِهرزمانیِکهِخواندهِازِمفادِرأیِمطلعِشو .2

ی،ِاصلِراِبرِِِیصورتِخارجِازِموعد،ِواخواهیِکند.ِالبتهِرویۀِقضاتواندِبهاگرِواخواه،ِمدعیِعدمِاطالعِازِمفادِرأیِباشد،ِضمنِاثباتِاینِادعا،ِمی ✓
 کهِعلمِشخصِبهِمفادِرأیِصادرهِاثباتِشود.پذیرد؛ِمگرِآنگذاردِوِواخواهیِخارجِازِمهلتِدرِاینِفرضِمیعدمِاطالعِواخواهِازِمفادِرأیِصادرهِمی

 کندِ.اگرِقاضیِادعایِواخواهِمبنیِبرِعدمِاطالعِواخواهِازِمفادِرأیِصادرهِراِصحیحِبداند،ِقرارِقبولِواخواهیِصادرِمی ✓
 قواعد واخواهی خارج از موعد:

؛ِیعنیِآنِراِمشمولِدوِبندِفوقِنداند،ِِجِازِمهلتِاوِراِموجهِندانددادگاه،ِواخواهیِخاِروِِِِعلیهِغایب،ِخارجِازِمهلت،ِواخواهیِکندمحکوم ِدرِصورتیِکهِِ .1
ِکندِوِبنابراین،ِواخواهیِصادرِمیِقرارِردِدادخواستنسبتِبهِواخواهی،ِِ ِ.ِِماندبهِقوتِخودِباقیِمیِعنهحکمِمعترض 

 استِ.ِقابلِتجدیدنظر،ِاینِقرارِردِدادخواستهایِقابلِتجدیدنظرِباشد،ِاگرِپروندهِدرِشمارِپرونده .2
3. ِ  علیهِدرِمدتِبیستِروزۀِواخواهی،ِموجبِابالغِمجددِرأیِبهِوراث،ِقیمِیاِمدیرِتصفیهِوِتمدیدِمهلتِواخواهیِاستِ.فوت،ِحجرِیاِورشکستگیِمحکوم 
ِدارایِسمتِِروزۀِواخواهی،ِموجبِابالغِمجددِرأیِبهِشخصیِکهِبعدا20ًِِزوالِسمتِشخصیِکهِحقِواخواهیِدارد،ِمانندِعزلِقیمِیاِفوتِولی،ِدرِمدتِِ .4

 شدهِوِتمدیدِمهلتِواخواهیِاستِ.
ِق.آ.د.م(  306)مادۀ ِقرار قبول واخواهی:

کند؛ِاگرِبهِاینِنتیجهِبرسدِکهِواخواهِبرایِواخواهیِِایم؛ِیعنیِقاضیِابتدا،ِدادخواستِراِبررسیِمیمواجهِِقرارِقبولِواخواهِیدرِواخواهیِخارجِازِموعد،ِباِِ
ِِقرارِقبولِواخواهِیبودهِاست،ِِِِعدمِاطالعِاوِازِمفادِرأیِصادرهبودهِاستِیاِآنکهِواخواهیِخارجِازِموعدِواخواه،ِبهِدلیلِِِِعذرِموجهیدیرهنگامِخود،ِدارایِِ

ِشودِ.دِوِاجرایِحکمِغیابیِمتوقفِمیکِنراِصادرِمی
ِگیریِجهتِقبولِواخواهی،ِنیازِبهِتشکیلِجلسۀِدادرسیِوِدعوتِازِطرفینِدعواِنداردِ.تصمیم ✓
 استِ.ِغیرِقابلِتجدیدنظروِِاعتراضغیرقابلاینِقرارِ ✓
)دادنامه(ِِِِنویسپاِکدارد؛ِبنابراین،ِِنبهِطرفینِدعواِِِِابالغبهِِدارد.ِوِچونِنیازِِنبهِطرفینِدعواِِِِابالغاعتراضِنیست،ِنیازِبهِِباِتوجهِبهِاینکهِاینِقرارِقابل ✓

 شودِ.مین
ِوِِِِپذیرشِدفاعیاتِواخواهمنزلۀِِبهِِقرارِقبولِواخواهی ✓ نیست؛ِبلکهِاینِقرار،ِصرفًاِبدینِمعنیِاستِکهِقاضی،ِاقدامِخارجِازِموعدِِِِعنهنقضِرأیِمعترض 

 خواهدِکردِ.ِِرسیدگیبهِواخواهیِاوِِدرسِیتشکیلِجلسۀِداواخواهِراِموجهِدانستهِوِدرِنتیجه،ِباِ
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 ق.آ.د.م( 306مادۀ  3تداخل واخواهی و تجدیدنظر: )تبصرۀ 
ِکنیمِ.تلقیِمیتجدیدنظرِِ،ِبدونِعذرِموجه:ِاینِدادخواستِراِمهلتِتجدیدنظردرِِِتقدیمِدادخواستِواخواهیدرِصورتِِ .1
 گیردِ.قرارِمیتجدیدنظرِِاستِوِدرنتیجه،ِدادخواستِاوِموردِرسیدگیِِحقِواخواهیِاسقاِطمنزلۀِ:ِاینِامرِبهتقدیمِدادخواستِتجدیدنظرِدرِمهلتِواخواهی .2
3. ِ علیهمِحضوری،ِتجدیدنظرخواهیِکنندِوِاینِدو،ِباِهمِتداخلِِعلیهمِغیابی،ِواخواهیِوِبرخیِازِمحکوم ِعلیهم،ِاگرِبرخیِازِمحکوم ِدرِصورتِتعددِمحکوم 

 شودِ.شودِوِسپسِبهِتجدیدنظرخواهی،ِتجدیدنظرخواهانِرسیدگیِمیواخواهیِرسیدگیِمیزمانیِداشتهِباشند،ِابتداِدرِدادگاهِبدوی،ِبهِ
 شرایط دادخواست واخواهی: 

ِدرِدادخواستِواخواهیِبایدِنامِوِاقامتگاهِواخواهِوِنمایندۀِاو،ِوِنامِوِاقامتگاهِواخواندهِدرجِشودِ. .1
ایِاستِکهِموردِواخواهیِقرارِگرفتهِاست؛ِبنابراینِخواستۀِِدرصدِارزشِخواسته5/4ِِواخواهیِِهزینۀِدادرسیِواخواهیِبایدِپرداختِشود،ِهزینۀِدادرسیِِ .2

 دعوایِبدویِمالکِنیست؛ِمگرِآنکهِنسبتِبهِکلِآنِحکمِبرِمحکومیتِصادرِشدهِباشدِ.
 عالوۀِیکِنسخهِباشدِ.تعدادِنسخِدادخواستِواخواهیِوِضمایمِآنِبایدِبهِتعدادِواخواندگانِبه .3
دادخواستِواخواهی،ِبهِنحوِمقررِدرِمرحلۀِبدویِبایدِاخطارِرفعِنقصِصادرِوِدادخواستِتکمیلِشود.ِدرِصورتِعدمِرفعِنقص،ِمدیرِدفتر،ِِِِدرِصورتِنقص .4

انِشعبهِاعتراضِدرِنزدِرئیسِهمروزِازِالصاقِبهِدیوارِدادگاهِیاِابالغِ)حسبِمورد(ِقابل10ِِکند.ِاینِقرار،ِظرفِِقرارِردِدادخواستِواخواهیِراِصادرِمی
 استِوِنظرِرئیسِشعبهِدرِتأییدِیاِنقضِقرارِمزبور،ِقطعیِاستِ.

 ادلۀ واخواه: 
ایِمبنیِبرِردِادعایِخواهانِبدویِاقامهِکند.ِواخواهی،ِامتدادِمرحلۀِبدویِوِفرصتِدفاعِخواندۀِِالزمِنیستِکهِواخواهِدرِدادخواستِواخواهیِخود،ِادله .1

ِادعایِخواهانِبدویِتوسطِواخواه،ِکافیِاست.ِاینِخواهانِبدویِاستِکهِبایدِصحتِادعایِخودِراِثابتِکندِ.غایبِاست؛ِبنابراین،ِصرفِتکذیبِ
 ایِمبنیِبرِصحتِادعایشِطرحِکردهِباشد،ِواخواهِبایدِدرِبرابرِآنِادلهِپاسخِدهدِ.البتهِاگرِخواهانِبدوی،ِادله .2
کند.ِِاِدرِمهلتِرفعِنقص،ِکاملِشود،ِبرایِدادگاهِتکلیفِرسیدگیِبهِواخواهیِراِایجادِمیصرفِتقدیمِدادخواستِواخواهیِدرِمهلتِمقرر،ِاگرِکاملِباشدِی .3

تواندِبدونِتشکیلِجلسۀِدادرسیِوِرسیدگیِقضائی،ِواخواهیِراِِاگرِدادخواستِواخواهیِکاملِباشدِوِدرِمهلتِمقررِقانونیِتقدیمِشدهِباشد،ِدادگاهِنمی
 مردودِدانستهِوِرأیِراِتأییدِکندِ.

 علیقی واخواهی: اثر ت
ِهایِعادیِشکایتِازِرأیِاست،ِبنابراین؛ِدارایِاثرِتعلیقیِاستِ.چونِواخواهیِدرِشمارِروِش .1
 ستِ.درِواخواهیِخارجِازِموعد،ِصرفِتقدیمِدادخواستِواخواهیِاثرِتعلیقیِندارد؛ِبلکهِآنچهِاثرِتعلیقیِدارد،ِقرارِقبولِدادخواستِواخواهیِا .2
شود.ِالبتهِاعمالِاجراییِکهِِهایِخارجِازِموعد،ِجریانِاجراِاگرِهنوزِبهِپایانِنرسیدهِباشد،ِمتوقفِمیخواهیِدرِواخواهیباِصدورِقرارِقبولِدادخواستِوِا .3

 شودِ.پسِمتوقفِمیگرددِوِصرفًاِجریانِاجراِازاینتاِزمانِصدورِقرارِقبول،ِاجراِشدهِباشد،ِبهِحالتِقبلِازِاجراِبازنمی
کند.ِِروزه،ِواخواهیِشودِاینِواخواهیِاثرِتعلیقیِداردِوِاجراِراِمتوقفِمی20ِِتوصیفِکردهِباشدِوِنسبتِبهِآنِدرِمهلتِِاگرِدادگاه،ِحکمِغیابیِراِحضوری .4

 ق.آ.د.م(347ِ)وحدتِمالکِازِمادۀِِ
ِق.آ.د.م( 306مادۀ   2)تبصرۀ ِاجرای آرای غیابی:

ِایمِ:درِخصوصِاجرایِآرایِغیابیِباِدوِحالتِمواجه
شود،ِوِغیابیِِصورتِعادی،ِمانندِسایرِاحکامِمحاکم،ِاجراِمیعلیه،ِابالغِواقعیِشدهِباشد:ِدرِاینِصورت،ِحکمِغیابیِبههِبهِمحکوم ِاگرِدادنامهِیاِاجرایی .1

ِبودنِآنِتأثیریِدرِاجرایِآنِنداردِ.
ابی،ِمنوطِبهِمعرفیِضامنِیاِأخذِتأمینِمناسبِِعلیه،ِابالغِواقعیِنشدهِباشد:ِدرِاینِصورت،ِاجرایِحکمِغییکِبهِمحکوم ِاگرِنهِدادنامهِوِنهِاجراییه،ِهیچ .2

 لهِاست.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِرعایتِشودِ:ازِمحکوم ِ
✓ ِ  لهِپرداختِشود.شدهِوِقرارِاستِکهِبهِمحکوم ِبهیِباشدِکهِوصولمیزانِتأمین،ِبستهِبهِنظرِقاضیِاست.ِالبتهِتأمینِبایدِحداقلِبهِمیزانِمحکوم 
ِِِمناسبِبودنِتأمینِوِضامنی ✓  لهِمعرفیِکرده،ِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِ.کهِمحکوم 
 نوعِوِمیزانِتأمینِوِنظرِقاضیِدرِخصوصِمناسبِبودنِیاِنبودنِتأمینِوِضامن،ِقابلِشکایتِنیستِ. ✓
 تأمینِممکنِاستِبهِصورتِنقدِیاِغیرنقدِباشدِ. ✓
موجبِاینِواخواهی،ِرأیِنقضِشود،ِبتوانِازِمحلِضامنِیاِتأمین،ِِاینِضامنِیاِتأمینِبرایِآنکهِاگرِبعدًاِنسبتِبهِرأیِمزبورِواخواهیِشودِوِبهِِ ✓
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 خسارتیِراِکهِبهِموجبِاجرایِحکمِبهِطرفِدیگرِواردِشدهِاستِجبرانِکرد.
رتِِتأمینِیاِضمانتِضامن،ِمحدودِبهِزمانِخاصیِنیست؛ِبنابراین،ِتاِزمانیِباقیِاستِکهِیاِحکمِنقضِشودِوِازِمحلِتأمینِیاِضمانتِضامن،ِخسا ✓

علیهِازِمفادِحکمِغیابی،ِویِنسبتِبهِحکمِواخواهیِنکندِوِدرنتیجه،ِامکانِِرغمِاطالعِمحکوم ِعلیهِغیابی(ِجبرانِشودِوِیاِآنکهِعلیخواهِ)محکوم ِوا
 واخواهیِاوِمنتفیِشودِیاِآنکهِنسبتِبهِحکم،ِواخواهیِصورتِگیردِوِاینِواخواهی،ِبهِنقضِرأیِغیابیِمنتهیِنشودِ.

ِبهِِ ✓ ِتجدیدنظرخواهی،ِِاگرِحکمِغیابی ِیا ِازِواخواهی ِاجراِشودِوِسپسِبعد ِباشدِوِدرنتیجه، ِتجدیدنظر،ِظاهرًاِقطعیِشده ِانقضایِمهلتِواخواهیِو دلیل
 تواندِمطالبۀِخسارتِکند.ِاینِمطالبۀِخسارت،ِنیازمندِطرحِدعواِاستِ.علیهِغایبِمیفسخِشود،ِمحکوم ِ

 
 جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی 

ِشود.ِِواسطۀِاجرایِحکمِغیابیِبهِخواندۀِغایبِواردِشدهِاست،ِجبرانِمییابیِنقضِشود،ِخساراتیِراِکهِبهاگرِحکمِغ
ِبرایِجبرانِخسارتِبایدِشرایطِذیلِلحاظِشودِ:

ِحکمِغیابیِاجراِشدهِباشدِ. .1
 علیهِغایبِواردِشدهِباشدِ.واسطۀِاجرایِحکمِغیابیِخسارتیِبهِمحکوم ِبه .2
 علیهِنقضِشودِ.واسطۀِاعتراضِمحکوم ِبهحکمِغیابیِ .3
4. ِ  علیهِغایبِبعدِازِنقضِرأیِوِقطعیتِرأیِجدیدالصدورِبرایِمطالبۀِخسارتِناشیِازِاجرایِحکمِطرحِدعواِکندِ.محکوم 

 
 تجدیدنظر )پژوهش ـ استیناف(

ِاَِتجدیدنظر:   ِبین ِاز ِتجدیدنظرِگویند. ِبدوًاِموردِقضاوتِگرفتهِرا ِامریِکه ِآراءِمیعمالِ)تصمیمات(ِدادگاهدوبارهِقضاوتِکردن ِتنها ِتجدیدنظرِِها توانندِقابل
ِباشدِ.باشند؛ِبنابراینِتصمیماتِسادهِقضایی،ِاوامرِ)دستورها(ِقابلِتجدیدنظرِنمی

نظرخواهیِِاعتراضِبهِرأیِصادرۀِدادگاهِبدویِوِدرخواستِرسیدگیِمجددِبهِتمامِیاِبخشیِازِدعواِازِدادگاهِتجدیدنظرِراِتجدیِدِِتجدیدنظرخواهی:
ِگویندِ.

 های تجدیدنظرخواهی: ویژگی
رغمِتصریحِبهِاصلِِگذارِعلیق.آ.د.مِاصلِبرِقطعیتِآرایِمحاکمِدرِامورِحقوقیِاست؛ِاماِقانون330ِِو5ِِِِدرِحقوقِماِازِحیثِتئوریِوِباِتوجهِبهِظاهرِموادِِ .1

صِاکثرِرخِدادهِاست؛ِبنابراینِازِحیثِعملی،ِاصلِبرِتجدیدنظرِپذیریِقطعیتِآرا،ِاکثرِآراِراِقابلِتجدیدنظرِدانستهِوِبنابراین،ِدرِاینِخصوص،ِتخصی
ِآراِاستِ.

ایِازِآراِراِِگذارِپارهاالصولِمحدودِبهِجهاتِخاصِوِموضوعاتِخاصِنیست.ِالبتهِقانونهایِعادیِشکایتِازِرأیِاست؛ِبنابراین،ِعلیتجدیدنظر،ِازِروِش .2
 غیرقابلِتجدیدنظرِدانستهِکهِخواهیمِدیدِ.

 هایِاصالحیِشکایتِازِرأیِاست؛ِیعنیِرسیدگیِبهِآنِدرِصالحیتِمرجعِدیگریِغیرِازِشعبۀِصادرکنندۀِرأیِاستِ.تجدیدنظرِدرِشمارِروِش .3
 آثار تجدیدنظرخواهی: 

نِیافتنِمهلتِتجدیدنظر،ِآرایِِالقاعده،ِنهِتنهاِتاِپایاکنندهِدارد؛ِبدینِمعناِکهِعلیتجدیدنظرِیکیِازِطرقِعادیِشکایتِازِرأیِاست.ِدرِنتیجه،ِاثرِتعلیق .1
باشندِبلکهِدرِصورتیِکهِنسبتِبهِرأی،ِتجدیدنظرخواهیِبهِعملِآمدِتاِروشنِشدنِنتیجۀِتجدیدنظر،ِدستورِاجرایِرأیِِقابلِتجدیدنظرِقابلِاجراِنمی

 نبایدِصادرِشودِ.
ِِمسائلِموضوعیِوِحکمیِ)قانونی(،ِباِتمامیِِدادگاهِتجدیدنظربهِِِِیناختالفِازِدادگاهِنخسِتتجدیدنظرِبدینِمفهومِاستِکهِبهِوسیلۀِتجدیدنظر،ِِِِاثرِانتقالی .2

القاعده،ِِشود.ِدرِحقیقت،ِباِتوجهِبهِاینِکهِتجدیدنظر،ِدوبارهِقضاوتِکردنِامرِوِبازبینیِرأیِدادگاهِنخستینِاستِدادگاهِتجدیدنظرِبایدِعلیمیِِمنتقلآنِِ
دقیقِبهِایراداتِوِاعتراضاتِتجدیدنظرخواهِوِالبتهِپاسخِتجدیدنظرخوانده،ِبررسیِوِاگرِالزمِِِِهمۀِمسائلِموضوعیِوِحکمیِمربوطِبهِدعواِرا،ِباِتوجهِبه

هایِالزمِراِازِقبیلِِتواندِنسبتِبهِآنِرسیدگیباشدِموردِرسیدگیِدوبارهِقرارِدهد.ِدادگاهِتجدیدنظر،ِنسبتِبهِامریِکهِبهِاوِمحّولِشدهِاختیارِتامِداردِوِمی
هایِمزبورِراِکهِدرِمرحلۀِنخستینِانجامِشدهِموردِتوجهِِورِقرارهایِإعدادیِانجامِدادهِوِدرستیِوِاعتبارِهرِیکِازِرسیدگیتشکیلِجلسۀِرسیدگی،ِصد

رغمِهایِمزبور،ِعلیپوشیِنمودهِوِخودِدوبارهِهمانِرسیدگیِهاِراِانجامِدهدِوِیاِچنانچهِرسیدگیقرارِداده،ِحسبِمورد،ِباِلحاظِشیوۀِاجراِازِآنهاِچشم
 شدهِوِیاِالزمِبوده،ِبهِهرِعّلتِاجراِنشدهِباشدِآنهاِراِاجراِنماید.ِِینکهِدرِمرحلۀِنخستینِدرخواستِا
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 ق.آ.د.م( 331های قابل تجدیدنظر: )مادۀ پرونده
میلیونِریالِباشدِیاِبیشترِاز3ِِِِبهِیاِارزشِآن،ِکمترِاِزنظرِازِآنکهِمیزانِمحکوم ِباشد،ِصرفِمیلیونِریاِل3ِِبیشِازِدعاویِمالیِکهِخواستهِیاِبهایِخواستهِ .1

ِآن:ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِلحاظِشودِ:
کندِوِاینِاعتراضِدارایِِِاعتراضدرجِکرد؛ِمگرِآنکهِخواندهِنسبتِبهِآنِِِِخواهانِدرِدادخواستازِحیثِتجدیدنظر،ِبهاییِاستِِِِمالکِبهایِخواسته ✓

 ذیرفتهِشودِوِبنابراین،ِبهایِخواستهِتغییرِیابد.شرایطِمقررِبرایِاعتراضِبهِبهایِخواستهِباشدِوِدرنتیجه،ِپ
(ِباشدِیا1373ِِقانونِوصولِبرخیِازِدرآمدهایِدولتِ)مصوب3ِِِمادۀ14ِِِاگرِدرِزمانِطرحِدعوا،ِتعیینِبهایِخواستهِممکنِنباشدِوِدعوا،ِمشمولِبندِِ ✓

ِتابعِمیزانِِِواهیتجدیدنظرخالحسابِدرجِکند،ِدرِاینِصورت،ِمالکِِعنوانِعلیآنکهِخواهانِمبلغیِراِبه  مندرجِدرِحکمِخواهدِبودِ.ِبهمحکوم 
 یافتهِاستِ.یافتهِیاِافزایشدرِصورتِتغییرِیاِکاهشِیاِافزایشِخواسته،ِمالکِتجدیدنظرخواهی،ِخواستۀِتغییریافتهِیاِکاهش ✓
 قاضیِیاِدادگاهِنسبتِبهِآنِصالحیتِنداشتهِباشدِ.آرایِصادرهِدرِدعاویِکهِخواستهِیاِبهایِخواستهِتاِسهِمیلیونِریالِباشد،ِقطعیِاست؛ِحتیِاگرِ ✓

 ؛ِچهِاینِدعاویِغیرمالیِذاتیِباشدِیاِغیرمالیِاعتباریِ.کلیۀِدعاویِغیرمالی .2
صورتِجداگانه،ِباِتوجهِبهِنوعِوِبهایِآنِخواسته،ِِهایِمتعددِدرجِشدهِباشد،ِقابلیتِتجدیدنظرِنسبتِبهِهرِخواسته،ِبهاگرِدرِیکِدادخواست،ِخواسته .3

 هایِمندرجِدرِیکِدادخواست،ِقابلِتجدیدنظرِوِدرِخصوصِبرخیِدیگرِقطعیِباشدِ.شود.ِممکنِاستِرأیِصادرهِدرِخصوصِبرخیِخواستهسبهِمیمحا
ِ،ِبهِدادخواستِحقوقیِمبنیِبرِضررِوِزیانِناشیِازِجرمِرسیدگیِکندِوِدرِخصوصِاصلِمجرمیتِوِضررِوتبعِرسیدگیِبهِامرِکیفریدادگاهِجزاییِبهِِاگرِِ .4

.ِ)مادۀِجنبۀِدیگرِرأیِنیزِبهِتبعِآن،ِقابلِتجدیدنظرِاستهایِمزبور،ِقابلِتجدیدنظرِباشد،ِِزیانِناشیِازِجرم،ِبهِنحوِتوأمانِرأیِدهد،ِاگرِیکیِازِجنبه
 ق.آ.د.کِ(429ِ

 ق.آ.د.م(  333و مادۀ   330های قابل تجدیدنظر: )تبصرۀ، مادۀ استثنائات پرونده
دهد.ِاینِموارد،ِدرِِدرِبرخیِمواردِحکمِیاِقراریِکهِدرِشمارِآرایِقابلِتجدیدنظرِدانستهِشده،ِدرِیکِپرونده،ِقابلیتِتجدیدنظرخواهیِخودِراِازِدستِمیِ

ِشودِ.ذیلِمشاهدهِمی
ِ:عدمِصالحیتِدادگاه.م(ِیاِق.آ.ِد91ِ)وجودِجهاتِردِدادرسِموضوعِمادۀِعدمِصالحیتِقاضیِِ؛ِمگرِدرِصورتِآرایِذیلِقابلِتجدیدنظرِنیست

ِ)قاطع(ِدرِدادگاه.ِالبتهِمنظورِیکِاقرارِصریحِاست،ِنهِاقرارِضمنیِ.ِمستندِبهِاقرارآرایِ .1
 دانستهِباشند.ِدرِاینِخصوص،ِبایدِتوجهِداشتهِباشیدِکه:ِقاطعِدعواایشانِراِِکتبًاِرأی،ِطرفینِدعواکهِِمستندِبهِرأیِیکِیاِچندِکارشناسآرایِ .2

الطرفینِباشندِیاِمنتخبِدادگاه.ِآنچهِمهمِاستِاینکهِطرفینِبرِقاطعِبودنِرأیِکارشناسِتوافقِِکهِکارشناسِیاِکارشناسانِمزبور،ِمرضیتفاوتیِنداردِِ ✓
 کردهِباشندِ.

 اینِکارشناسانِبایدِکارشناسِبهِمعنایِاخصِکلمه،ِیعنیِکارشناسِرسمیِدادگستریِباشندِ. ✓
 اعتراضِنیستِ.رأیِچنینِکارشناسیِقابل ✓
وِاحوالِمحققِوِمعلومِقضیهِتشخیصِدهد،ِنبایدِازِآنِپیرویِکندِوِبرِطبقِآن،ِاقدامِبهِِِِنِحالتِنیزِاگرِقاضی،ِرأیِکارشناسِراِخالفِاوضاعدرِای ✓

 صدورِرأیِکندِ.
 هِداشتهِباشیدِکهِ:کردهِباشند.ِدرِاینِخصوص،ِتوّجِِِساقطخودِراِنسبتِبهِآنِتجدیدنظرخواهیِِِ،ِکتبًاِحّقِآراییِکهِطرفین .3

 استِ.ِقبلِازِصدورِرأیتجدیدنظرخواهی،ِاسقاطِاینِحقِِِمنظورِازِاسقاطِحّقِ ✓
 پذیرِاستِ.امکانِازِصدورِرأیِبعدتجدیدنظرخواهیِِاسقاطِحّقِ ✓

 خسارتِناشیِازِاجرایِقرارِتأمینِخواستِهآرایِصادرهِدرِخصوصِ .4
رأیِازِشورایِحلِاختالفِصادرِشدهِباشد،ِنیزِقابلِتجدیدنظرخواهیِِِِتوجهِداشتهِباشیدِکهِدرِصورتِبرقراریِشرایطِاستثنائیِمذکورِدرِبندهایِقبل،ِاگر

 نیست؛ِزیراِرسیدگیِقاضیِشوراِتابعِاصولِوِقواعدِق.آ.د.مِاستِ.
 ق.آ.د.م(   332و  331آرای قابل تجدیدنظر: )مواد 

ِباشد.ِمیلیونِریالخواستهِیاِبهایِخواستهِبیشِازِسهِِکهِِِاحکامِصادرهِدرِدعاویِغیرمالیِوِیاِدعاویِمالی .1
کهِعبارتِاستِاز:ِردِدعوا،ِعدمِاستماعِدعوا،ِسقوطِدعوا،ِابطالِدادخواست،ِردِدادخواستِکهِازِدادگاهِصادرِشدهِاستِوِقرارِعدمِِِِقرارهایِقاطعِدعوا .2

 اهلیتِیکیِازِطرفینِدعوا.
دهِباشد.ِقرارِردِدادخواستیِکهِتوسطِدفترِدادگاهِ)مدیرِدفتر(ِصادرِِقرارِردِدادخواست،ِدرِصورتیِقابلِتجدیدنظرِاستِکهِدادگاهِ)قاضی(،ِآنِراِصادرِکِر ✓

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتیجهت در  ؛دکتر امید مالکریمی 2 جزوه آیین دادرسی مدنی

mollakarimi.irweb:  @vekalatyarram: Instag mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

72 
 

 اعتراضِاستِ.شده،ِقابلِتجدیدنظرِنیست؛ِبلکهِظرفِدهِروزِدرِنزدِقاضیِهمانِشعبه،ِقابل
طورِکهِقباًلِبیانِشدِاگرِِهمانِِگذارِقرارِعدمِاهلیتِیکیِازِطرفینِدعواِراِقابلِتجدیدنظرِدانسته،ِاماِچنینِقراریِاصاًلِوجودِندارد؛ِزیراگرچهِقانون ✓

شود.ِهمچنینِدرِِشودِوِاگرِخواهان،ِاهلیتِنداشتهِباشد،ِقرارِردِدعواِصادرِمیخوانده،ِاهلیتِنداشتهِباشد،ِدادرسیِتاِمعرفیِولیِیاِقیمِمتوقفِمی
 شودِ.یتِصادرِنمیشود؛ِولیِقرارِعدمِاهِلصورتِزوالِاهلیتِدرِجریانِدادرسی،ِصرفًاِرسیدگیِتاِتعیینِقیمِمتوقفِمی

ِآرای غیرقابل تجدیدنظر: 
ِسایرِآراِوِتصمیمات،ِغیرِازآنچهِدرِپاراگرافِفوقِبیانِشد،ِقابلِتجدیدنظرِنیست؛ِبنابراینِ:

حجر،ِردِ؛ِجزِآنچهِدرِقانونِصراحتًاِقابلِتجدیدنظرِمعرفیِشدهِاست؛ِمانندِرأیِمبنیِبرِحجر،ِبقایِحجر،ِرفعِِقابلِتجدیدنظرِنیست،ِِتصمیماتِحسبِی .1
درخواستِحجر،ِردِدرخواستِبقایِحجر،ِردِدرخواستِرفعِحجر،ِحکمِعزلِوصی،ِعزلِقیمِوِبهِطریقِاولیِحکمِعزلِولیِقهریِوِحکمِضمِامین.ِِ

ِق.ا.حِ(66ِو48ِِو47ِِِ)موادِِ
 اِنیزِاعتراضِکردِ.توانِدرِضمنِتجدیدنظرخواهیِازِاصلِدعوا،ِنسبتِبهِصدورِآنه.ِالبتهِمیقابلِتجدیدنظرِنیست،ِقرارهایِاعدادِی .2
3. ِِ مانند قرارها،ِ تأمینِیسایرِ ِِِِقرارهایِ نیستنیز تجدیدنظرِ قانونقابلِ البتهِ اصلیِ.ِ رأیِ ازِ تجدیدنظرخواهیِ ضمنِ درِ راِ موقتِ دستورِ ردِ یاِ قبولِ گذار،ِ

 اعتراضِدانستهِاستِ.قابل
 ق.آ.د.م(  331)بند »ج« مادۀ ِقابلیت تجدیدنظرخواهی آرای صادره در خصوص متفرعات دعوا )خسارات(:

ِدرِاینِخصوص،ِبایدِقائلِبهِتفصیلِشد.ِبدینِنحوِکه:
ِتابعِقابلِی .1 ِازِآن ِتجدیدنظرخواهی ِباشد؛ِقابلیت ِاصلیِمطالبهِشده ِبهِدعوای ِیاِدرِجریانِرسیدگی ِاصلی ِتجدیدنظرِِاگرِخساراتِدرِضمنِدادخواستِدعوای ت

ِازِموضوعِاصلیِدعواِاستِ.
هِمطالبهِشدهِباشد؛ِقابلیتِتجدیدنظرخواهیِازِآنهاِتابعِمبلغِخودِخسارتِاستِکهِدرِدادخواستِمطالبۀِِاگرِخساراتِبهِموجبِیکِدادخواستِجداگان .2

 خساراتِدرجِشدهِباشدِ.
ِاستِکهِدرِرأیِخودِدوِموردِراِذکرِکندِ:ِدادگاهِبدویِملزمتوصیف رأی: 

ِ؛قطعیتِیاِقابلیتِتجدیدنظرخواهیِرأی .1
 ِ.مرجعِتجدیدنظر .2

 تجدیدنظرخواهی از آن: تأثیر توصیف رأی بر 
ِ،ِبنابراین:قطعی نیست صادره،ِِقابلیتِتجدیدنظرخواهیِرأییاِِِقطعیتدرِخصوصِِِبدویِدادگاهِتوصیف

مانندِرفعِنقصِِِِاگرِدادگاهِبدوی،ِرأیِصادرهِراِقطعیِبداند؛ِولیِیکیِازِطرفینِتجدیدنظرخواهیِکند،ِدادگاهِبدویِبایدِتشریفاتِابتداییِتجدیدنظرخواهی، .1
ِتواندِتجدیدنظرخواهیِراِردِکندِ.لوایحِراِانجامِدهدِوِپروندهِراِبهِدادگاهِتجدیدنظرِبفرستدِوِنمیِوِتبادل

کند؛ِهرچندِکهِدادگاهِبدویِرأیِراِقابلِتجدیدنظرِِاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِرأیِراِقطعیِبداند،ِنسبتِبهِدعوایِتجدیدنظر،ِقرارِعدمِاستماعِدعواِصادرِمی .2
میلیونِریالِاستِیاِدرِصورتِتجدیدنظرخواهی3ِِِِراین،ِدرِصورتِتجدیدنظرِازِآرایِصادرهِدرِدعاویِکهِخواستهِیاِبهایِخواستهِتاِمعرفیِکردهِباشد؛ِبناب

 کندِ.ازِآرایِمستندِبهِاقرارِدرِدادگاه،ِدادگاهِتجدیدنظر،ِقرارِعدمِاستماعِدعوایِتجدیدنظرِراِصادرِمی
 شودِ.میتوصیفِناصحیحِرأی،ِتخلفِانتظامیِمحسوبِِ .3

 ق.آ.د.م(   348ِجهات تجدیدنظرخواهی: )مادۀ 
ِادعایِعدمِاعتبارِمستنداتِموضوعیِیاِحکمیِدادگاه. .1
 ادعایِفقدانِشرایطِقانونیِشهادتِشهود،ِمانندِعدمِبرخورداریِشهودِازِاوصافِقانونی،ِکذبِشهود،ِمغایرتِماهویِدرِشهادتِشهودِ. .2
 وقتیِتوجهِبهِاینِدلیلِبرایِاثباتِدعوا،ِالزمِبودهِاستِ.ادعایِعدمِتوجهِقاضیِبهِدالیلِابرازی،ِالبتهِ .3
دهِِادعایِعدمِصالحیتِقاضیِیاِدادگاهِصادرکنندۀِرأی.ِمنظورِازِعدمِصالحیتِقاضی،ِآنِاستِکهِنسبتِبهِقاضیِبدوی،ِجهاتِردِدادرسِبرقرارِبو .4

 استِ.
 ادعایِمخالفِبودنِرأیِباِموازینِشرعیِیاِمقرراتِقانونیِ. .5

 دنظر: قواعد جهات تجدی
ِق.آ.د.مِتمثیلیِاستِ.348ِجهاتِتجدیدنظرِمذکورِدرِمادۀِِ .1
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 تجدیدنظرخواهِالزمِنیستِکهِدرِدادخواستِتجدیدنظرِخود،ِبهِجهاتِتجدیدنظرخواهیِاشارهِکندِ. .2
وجودِجهاتِدیگر،ِمرجعِِذکرِجهاتِتجدیدنظرخواهیِدرِدادخواستِتجدیدنظرِبهِاستنادِیکیِازِجهاتِمذکورِدرِاینِمادهِبهِعملِآمدهِباشد،ِدرِصورتِِ .3

 کندِ.تجدیدنظرِبهِآنِجهتِهمِرسیدگیِمی
 ق.آ.د.م( 336مهلت تجدیدنظر و تمدید آن: )مادۀ 

ِاستِ.ابالغِرأیِبدویِِازِتاریخماه2ِِِ،ِمقیمینِخارجِازِکشوِروِنسبتِبهِروز20ِِمقیمینِداخلِایرانِِمهلتِتجدیدنظرِنسبتِبهِ .1
2. ِ خواهدِداشت.ِاگرِِِتجدیدنظرمهلتِبرایِِروز20ِِِِداردِوِبعدِازِانقضایِمدتِواخواهی،ِِِِواخواهیمهلتِِِِروز20ِِدا،ِِعلیهِغایبِابِتاگرِرأیِغیابیِباشد،ِمحکوم 

یابیِبهِنحوِِبهِدلیلِعدمِابالغِواقعیِرأی،ِمهلتِواخواهیِرأیِغیابیِتمدیدِشود،ِاینِمهلت،ِنسبتِبهِتجدیدنظرخواهیِمؤثرِاست.ِبرایِمثال،ِاگرِحکمِغ
 تواندِدرِهرِزمانیِکهِازِآنِمطلعِشد،ِباِاسقاطِحقِواخواهیِخودِازِآنِتجدیدنظرِکندِ.شد،ِبهِهمینِترتیبِمیواقعیِابالغِنشدهِبا

راِصادرِمی .3 تجدیدنظرِ دادخواستِ ردِ قرارِ بدوی،ِ دادگاهِ ازِموعد،ِ ِخارجِ تجدیدنظرخواهی  قرارِظرفِِدرِصورتِ اینِ قابل20ِِکند.ِ دادگاهِِروزِ درِ اعتراضِ
 تجدیدنظرِاستانِاستِ.

تجدیدنظرِقرارِِلبتهِاگرِدادگاهِبدویِاینِتکلیفِراِرعایتِنکندِوِدادگاهِتجدیدنظر،ِتجدیدنظرخواهیِراِخارجِازِموعدِتشخیصِدهد،ِدرِاینِصورت،ِدادگاهِِا .4
 کندِ.ردِدادخواستِتجدیدنظرِراِصادرِمی

 ق.آ.د.م(   338و  337و مواد   339جهات تمدید مهلت تجدیدنظرخواهی: )تبصرۀ مادۀ 
 شود.ِدرِاینِموردِنکاتِذیلِبایدِرعایتِشودِ:ق.آ.د.مِمهلتِتجدیدنظرخواهیِتمدیدِمی306ِوجودِعذرهایِچهارگانۀِمذکورِدرِمادۀِِدرِصورت

 اینِعذرهایِچهارگانهِعبارتِاستِاز: ✓
 ـِبیماریِمانعِحرکتِ؛

رسدِکهِبایدِِشود؛ِولیِبهِنظرِمیچندِروز،ِعذرِموجهِمحسوبِمیگذارِبیانِنکردهِکهِفوتِایشانِتاِِـِفوتِیکیِازِوالدین،ِهمسرِیاِاوالد؛ِ)گرچهِقانون
ِروزِعذرِموجهِدانست.ِ(7ِفوتِایشانِراِتاِِ
ِـِحوادثِقهری؛

رباییِیاِتوقیفِوِحبسیِاستِکهِشخص،ِقدرتِتقدیمِدادخواستِتجدیدنظرِِـِتوقیفِیاِدرِحبسِبودنِ)البتهِمنظور،ِتوقیفِیاِحبسِغیرقانونی،ِمانندِآدم
ِزندانِیاِبازداشتگاهِنداشتهِباشد.ِ(راِبهِدفترِ

دیگر،ِاینِمعاذیرِچهارگانه،ِدرِِعبارتـِمواردِچهارگانۀِفوقِدرِصورتیِموجبِتمدیدِمهلتِتجدیدنظراستِکهِدرِپایانِمهلتِتجدیدنظرِبرقرارِباشد؛ِبه
یرِمصادفِباشد؛ِاماِاگرِیکیِازِاینِمعاذیرِچهارگانه،ِدرِِاندِکهِآخرینِروزِاقدامِتجدیدنظرِباِیکیِازِاینِمعاذصورتیِموجبِتمدیدِمهلتِتجدیدنظرخواهی

ِاثنایِمدتِتجدیدنظرِحادثِشودِوِدرِهمانِاثنایِمدتِبرطرفِشود،ِازِموجباتِتمدیدِمهلتِنیستِ.
عذرِادعاییِوجودِداردِیاِِتجدیدنظرخواهِبایدِدرِدادخواستِتجدیدنظر،ِعذرِخودِراِبرایِقاضیِذکرِکندِوِاثباتِکند.ِدادگاهِبدویِبایدِبررسیِکندِکهِآیاِِ ✓

اندازدِوِاقدامِبهِارسالِدادخواستِتجدیدنظرِبرایِتبادلِلوایحِِخیر؟ِاگرِدادگاهِبدویِادعایِوجودِعذرِراِموجهِدانست،ِتجدیدنظرخواهیِراِبهِجریانِمی
ِاعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستِ.زِقابلرِو20ِکند.ِاینِقرارِظرفِِکندِوِاگرِعذرِراِمردودِدانست،ِقرارِردِدادخواستِتجدیدنظرِراِصادرِمیمی

وراثِاوِِِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِمهلتِتجدیدنظر،ِشخصیِکهِحقِتجدیدنظرخواهیِدارد،ِقبلِازِآنکهِتجدیدنظرخواهیِکند،ِفوتِکند،ِرأیِمجددًاِبه .3
 شودِ.روزۀِجدیدیِبهِوراثِاوِدادهِمی20ِابالغِوِمهلتِ

مهلتِتجدیدنظر،ِشخصیِکهِحقِتجدیدنظرخواهیِدارد،ِقبلِازِآنکهِتجدیدنظرخواهیِکند،ِمحجورِشود،ِیعنیِدچارِجنونِیاِِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِِ .2
 شود.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکه:روزۀِجدیدیِبهِقیمِدادهِمی20ِسفهِشود،ِرأیِمجددًاِبهِقیمِاوِابالغِوِمهلتِ

مالیِباشد،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِقیمِنیستِوِمهلتِتجدیدنظرخواهیِنسبتِبهِخودِاصیلِِدرِصورتِسفیهِشدن،ِاگرِرأیِصادرهِناظرِبهِامورِغیر ✓
 کند؛ِزیراِسفیهِازِتصرفِدرِامورِغیرمالیِخودِممنوعِنیستِ.ادامهِپیداِمی

یِمجددًاِبهِمدیرِتصفیهِیاِادارۀِِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِمهلتِتجدیدنظر،ِشخصیِکهِحقِتجدیدنظرخواهیِدارد،ِقبلِازِتجدیدنظرِورشکستهِشود،ِرأ .3
 شود.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکه:روزۀِجدیدیِبهِمدیرِتصفیهِیاِادارۀِتصفیهِاوِدادهِمی20ِتصفیۀِاوِابالغِوِمهلتِِ

خواهیِنسبتِبهِِدرِصورتِورشکستگی،ِاگرِرأیِصادره،ِناظرِبهِامورِغیرمالیِباشد،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِمدیرِتصفیهِنیست،ِوِمهلتِتجدیدنظِر ✓
 کند؛ِزیراِورشکستهِازِتصرفِدرِامورِغیرمالیِخودِممنوعِنیستِ.خودِاصیلِادامهِپیداِمی

روزۀِجدیدی20ِِِاگرِسمتِشخصیِکهِحقِاعتراضِبهِرأیِداشته،ِزایلِشود،ِرأیِمجددًاِبهِشخصیِکهِدارایِسمتِشدهِیاِبهِخودِاصیل،ِابالغِوِمهلتِ .4
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 توجهِداشتِکهِ:ِشود.ِالبتهِبایدبهِایشانِدادهِمی
 زوالِسمتِوکیل،ِنمایندۀِحقوقیِاداراتِدولتیِوِتغییرِمدیرانِشخصِحقوقی،ِمشمولِاینِبندِنیستِ. ✓
علیهِبهِسنِرشدِبرسد.(ِدرِِروزۀِتجدیدنظر،ِمحکوم 20ِِِاگرِزوالِسمتِنمایندهِ)ولیِیاِقیم(ِبهِدلیلِرفعِحجرِازِشخصِاصیلِباشدِ)مانندِآنکهِدرِمهلتِ ✓

 شودِ.یِیاِقیمِدرِدورانِحجر،ِتجدیدنظرخواهیِنکردهِباشند،ِرأیِمجددًاِبهِشخصِاصیلِابالغِمیاینِصورت،ِاگرِوِل
5. ِ علیه،ِازِرأیِتجدیدنظرخواهیِکرد،ِدچارِفوت،ِحجرِیاِورشکستگیِشود،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِوراث،ِقیمِیاِمدیرِتصفیهِنیست؛ِاگرِبعدِازِآنکهِمحکوم 

 شودِ.هایِمربوط،ِبهِوراث،ِقیمِیاِمدیرِتصفیهِابالغِمیشدِیاِآنکهِدادگاهِتجدیدنظر،ِجلسۀِدادرسیِتشکیلِدهد،ِاخطاریهبلکهِاگرِنیازِبهِرفعِنقصِبا
 اصحاب دعوای تجدیدنظرخواهی:

ِازِشخصیِپذیرفتهِاستِکه،ِدرِرأیِبدویِکاًلِیاِجزئًاِمحکومِشدهِباشدِ.ِتجدیدنظرخواهی .1
 رأیِبدویِکاًلِیاِجزئًاِپیروزِشدهِاستِ.،ِشخصیِاستِکه،ِدرِخواندۀِتجدیدنظرخواهِی .2
شود،ِِ،ِتجدیدنظرخواهیِهرِیکِازِایشان،ِفقطِنسبتِبهِهمانِشخصِمؤثرِاستِوِموجبِنقضِرأیِنسبتِبهِسایرینِنمیعلیمتعددِمحکوم ِدرِصورتِِ .3

 شودِ.علیهمِنیزِنقضِمیمگرِآنکهِرأی،ِغیرقابلِتجزیهِباشد،ِکهِدرِاینِصورت،ِنسبتِبهِسایرِمحکوم ِ
 شدهِاستِ.ِمحکومکندِکه،ِِتجدیدنظرخواهِیتواندِمیِِبرخیِازِرأیخصِفقطِنسبتِبهِش .4
5. ِ تواندِهریکِازِایشانِراِخواندۀِتجدیدنظرخواهیِقرارِدهد.ِدرِاینِصورت،ِرأیِِعلیهیِکهِتجدیدنظرخواهیِکرده،ِمیلهم،ِمحکوم ِدرِصورتِتعددِمحکوم 

شود؛ِمگرِآنکهِرأی،ِغیرقابلِتجزیهِباشدِکهِدرِاینِصورت،ِبایدِهمۀِِستِوِنسبتِبهِسایرینِنقضِنمینقضِانهایتًاِنسبتِبهِهمانِتجدیدنظرِخوانده،ِقابل
 رسیدگیِنیستِ.لهمِطرفِدعوایِتجدیدنظرِقرارِگیرند؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِدعواِقابلمحکوم ِ

تواندِبهِرأیِصادرهِعلیهِخودِتجدیدنظرخواهیِِدعوایِبدویِاستِوِمیمجلوبِثالثِیاِواردِثالثیِکهِدرِمرحلۀِبدوی،ِبهِدعواِورودِکرده،ِدرِشمارِاصحابِِ .6
 کندِ.

دنظرِقرارِِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِجلبِثالثِوِورودِثالثِراهِدارد.ِبهِموجبِجلبِثالثِیاِورودِثالث،ِممکنِاستِاشخاصِثالثِدرِشمارِاصحابِدعوایِتجدِی .7
 گیرندِ.

ِهِشخصِدیگریِمنتقلِشود،ِدعواِازایناگرِدرِدعاویِعینیِقبلِازِصدورِرأی،ِموضوعِدعواِب .8 مقام،ِادامهِِعنوانِقائمالیهِبهپس،ِبایدِبهِطرفیتِمنتقل 
 یابد.ِدرِاینِصورتِبعدِازِصدورِرأی،ِاوِحقِتجدیدنظرخواهیِازِرأیِصادرهِراِداردِ.می

 ق.آ.د.م(   339فرآیند تجدیدنظرخواهی: )مادۀ 
ِعِذیلِتقدیمِکردِ:توانِبهِهریکِازِمراجدادخواستِتجدیدنظرِراِمی .1

 ـِدفترِبدویِشعبۀِصادرکنندۀِرأی؛
ِـِدفترِکلِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِ؛

ِـِدفترِزندانِیاِبازداشتگاهِ)برایِاشخاصیِکهِدرِزندانِیاِبازداشتِهستند(ِ؛
ِـِدفاترِخدماتِقضائیِالکترونیکِ.

بازداشتگاهِتقدیمِشود،ِآنِمراجعِبایدِدادخواستِراِثبتِوِسپسِبهِدفترِشعبۀِبدویِِاگرِدادخواستِبهِدفترِکلِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِیاِبهِدفترِزندانِیاِِ .2
 صادرکنندۀِرأیِارسالِکنندِ.

ادگاهِتجدیدنظرِِتاریخِتقدیمِدادخواستِبهِهریکِازِمراجعِفوق،ِتاریخِتجدیدنظرخواهیِاست.ِبرایِمثال،ِاگرِدرِتاریخِاولِتیرماه،ِدادخواستِبهِدفترِکلِد .3
یخِِدِوِدادگاهِتجدیدنظرِآنِراِبهِدادگاهِبدویِارسالِداردِوِدرِتاریخِبیستمِتیرماه،ِآنِدادخواستِبهِدفترِشعبۀِبدویِواصلِشود،ِهمانِتاِراستانِتقدیمِشو

 اولِتیرماه،ِتاریخِتجدیدنظرخواهیِاستِ.
 مدیرِدفترِشعبۀِبدویِبایدِدادخواستِتجدیدنظرِراِازِحیثِکاملِیاِناقصِبودنِبررسیِکندِ. .4
 آوردِ.دفترِشعبۀِبدوی،ِدادخواستِراِناقصِبداند،ِنسبتِبهِصدورِاخطارِرفعِنقصِجهتِتکمیلِدادخواست،ِاقدامِالزمِراِبهِعملِمیاگرِمدیرِ .5
فرستد.ِویِبرایِِاگرِدادخواستِکاملِباشدِیاِآنکهِکاملِشود،ِمدیرِدفترِبدویِیکِنسخهِازِدادخواستِتجدیدنظرِوِضمایمِراِبرایِتجدیدنظرخواندهِمی .6

 روزِمهلتِدارد.ِبهِاینِعملِتبادلِلوایحِگوییِم10ِالیحۀِدفاعیه،ِِِِابالغ
 شود،ِحتیِاگرِتجدیدنظرخوانده،ِپاسخیِارسالِنکردهِباشدِ.بعدِازِانقضایِاینِدهِروز،ِپروندهِبهِدادگاهِتجدیدنظرِارسالِمی .7

 ق.آ.د.م(  343و   342، 341شرایط دادخواست تجدیدنظرخواهی: )مواد 
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ِتِتجدیدنظرِبایدِرعایتِشود،ِازِقرارِذیلِاست:شرایطیِکهِدرِدادخواس
ِنامِوِنامِخانوادگیِوِاقامتگاهِتجدیدنظرخواهِوِوکیلِاوِ. .1
 نامِوِنامِخانوادگیِوِاقامتگاهِتجدیدنظرخوانده؛ .2
 شمارۀِرأییِکهِازِآنِدرخواستِتجدیدنظرِشده؛ .3
 شمارۀِشعبهِوِنامِدادگاهِصادرکنندۀِرأی؛ .4
 تاریخِابالغِرأِی .5
 منضماتِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِ؛ادلهِوِ .6
7. ِ تِسمتِاوست،ِبهِدادخواستِمنضمِکند.اگرِدادخواستِتجدیدنظرِتوسطِنمایندۀِمحکوم   علیهِتقدیمِشده،ِنمایندهِبایدِتصویرِسندیِراِکهُِمثب 
 عالوۀِیکِنسخهِباشدِ.دادخواستِوِمنضماتِآنِبایدِبهِتعدادِتجدیدنظرخواندگانِبه .8
 ایِاستِکهِموردِتجدیدنظرخواهیِقرارگرفتهِاست.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکه:درصدِارزشِخواسته4ِِ/5دلِِهزینۀِتجدیدنظرخواهیِمعا .9
 گذارِدانستِ.گذارِدرِخصوصِنقصِتمبرِدادرسیِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِمقررۀِخاصیِبیانِنکردهِکهِالبتهِبایدِاینِراِناشیِازِتسامحِقانونقانون ▪
ِتجدیدنظرخواهیِِ ▪ ِارزشِخواستهد4ِِِ/5هزینۀ ِبهِآنِمحکومرصد ِاستِکهِشخصِنسبت ِبنابراین،ِخواستۀِِای ِاست؛ ِتجدیدنظرخواهیِقرارِگرفته شدهِوِمورد

 حقیِصادرِشدهِباشدِ.دعوایِبدویِمالکِنیستِمگرِآنکهِنسبتِبهِکلِآن،ِحکمِبرِمحکومیتِیاِبی
حلۀِتجدیدنظرِازِآنهاِسخنِنگفته،ِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِنیزِبایدِرعایتِشود؛ِمانندِِگذارِدرِمرحلۀِبدویِازِآنهاِسخنِگفتهِاماِدرِمِرسایرِشرایطیِکهِقانون .10

 امضایِدادخواست،ِتنظیمِدادخواستِبهِزبانِفارسی،ِارائهِترجمۀِرسمیِاوراقِخارجیِوِ...ِِ.
 ق.آ.د.م(  345ضمانت اجرای شرایط دادخواست تجدیدنظرخواهی: )مادۀ  

ِاس .1 ِتجدیدنظر،ِفاقدِشرایط ِبرگهاگرِدادخواست ِتنظیمِدرِقالب ِپذیرفتِ.اسیِ)زبانِفارسی، ِنباید ِاساسًا ِنشدهِو ِتلقی ِباشد،ِدادخواست ِامضا( ِهایِمخصوصِو
شده،ِبهِنحوِذیلِعملِِصورتِغلطِدرجاگرِنقصِدادخواستِتجدیدنظر،ِناشیِازِعدمِدرجِنامِیاِاقامتگاهِتجدیدنظرخواهِیاِوکیلِاوِباشد؛ِیاِمعلومِشودِکهِبه .2

 شودِ:می
 داردِ.دفترِبدویِاینِدادخواستِراِتاِپایانِمهلتِتجدیدنظر،ِمتوقفِنگاهِمیمدیرِ ✓
 شودِ.اگرِدادخواستِتجدیدنظرِتاِپایانِمهلتِتجدیدنظر،ِتکمیلِنشود،ِقرارِردِدادخواستِتوسطِقاضیِشعبۀِبدویِصادرِمی ✓
 شود.اینِقرارِبهِدیوارِدادگاهِالصاقِمی ✓
 الصاقِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِقابلِاعتراضِاستِ.اینِقرار،ِظرفِدهِروزِازِتاریخِ ✓
 اینِاعتراض،ِنیازمندِهزینهِوِتشریفاتِنیستِ. ✓
 شودِتاِباِپروندهِبهِدادگاهِتجدیدنظرِارسالِشود.ِرأیِتجدیدنظرِدرِاینِخصوص،ِقطعیِاستِ.اینِاعتراضِبهِدادگاهِبدویِتقدیمِمی ✓

 شودِ:تِسایرِمواردِباشد.ِدرِاینِحالتِبهِنحوِذیلِعملِمیممکنِاستِنقصِدادخواستِتجدیدنظر،ِبهِدلیلِعدمِرعاِی .3
 دهدِ.ایِبرایِرفعِنقصِمیدهنده،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِوِبهِاوِمهلتِدهِروزهدرِاینِحالت،ِمدیرِدفترِخطابِبهِدادخواست ✓
 کندِ.درِصورتِعدمِرفعِنقص،ِقاضیِشعبۀِبدویِقرارِردِدادخواستِتجدیدنظرِراِصادرِمی ✓
 اعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِاستِ.روزِقابل20ِشودِوِظرفِدهندهِابالغِمیدادخواستاینِقرارِبهِ ✓
 اینِاعتراض،ِهزینهِوِتشریفاتِندارد. ✓
 شودِتاِباِپروندهِبهِدادگاهِتجدیدنظرِارسالِشود.ِرأیِتجدیدنظرِدرِاینِخصوص،ِقطعیِاستِ.اینِاعتراضِبهِدادگاهِبدویِتقدیمِمی ✓

 علیهم: تجدیدنظر در صورت تعدد محکوٌم پرداخت هزینۀ دادرسی 
1. ِ علیهم،ِنسبتِبهِبخشیِازِرأیِمحکومِشدهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِهریکِازِایشانِکهِتجدیدنظرخواهیِکند،ِبایدِنسبتِبهِهمانِِاگرِهریکِازِمحکوم 

ِبهِکهِموردِاعتراضِاوست،ِهزینۀِدادرسیِبپردازدِ.بخشیِازِمحکوم ِ
2. ِ نیِیافتهِباشند،ِهریکِازِایشانِکهِهزینۀِدادرسیِتجدیدنظرِراِبپردازد،ِتکلیفِپرداختِهزینۀِدادرسیِازِسایرینِساقطِِعلیهم،ِمحکومیتِتضاِماگرِمحکوم 

زمانِتجدیدنظرخواهیِکردهِباشندِوِچهِبهِنحوِجداگانهِِعلیهمِهمشود؛ِچهِمحکوم ِدیگر،ِدرِاینِحالتِفقطِیکِهزینۀِدادرسیِپرداختِمیعبارتاست؛ِبه
 یِکردهِباشندِ.تجدیدنظرخواه

ِق.آ.د.م( 362عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر و استثنائات آن: )مادۀ 
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ِ؛ِاماِمواردِذیلِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِمسموعِاست:االصولِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِادعایِجدیدِمسموعِنیستعلی
ِپذیرِاست.ِدرِاینِخصوصِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:امکانتبدیلِعنوانِخواسته،ِازِعینِبهِقیمتِیاِبالعکس،ِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِ .1

تواندِدرِضمنِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِ)اگرِتجدیدنظرخواهِباشد(ِیاِدرِالیحۀِپاسخِبهِتجدیدنظرِ)اگرِتجدیدنظرخواندهِباشد(،ِاینِِخواهانِبدویِمی ✓
 اقدامِراِانجامِدهدِ.

 زِاستِ.اینِاقدامِتاِقبلِازِختمِدادرسیِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِمجا ✓
 پذیرِاست.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکه:المثلِیاِبالعکس،ِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِامکانالمسمیِبهِاجرتتبدیلِعنوانِخواسته،ِازِاجرت .2

دهِباشد(،ِاینِِتواندِدرِضمنِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِ)اگرِتجدیدنظرخواهِباشد(ِیاِدرِالیحۀِپاسخِبهِتجدیدنظرِ)اگرِتجدیدنظرخواِنخواهانِبدویِمی ✓
 اقدامِراِانجامِدهدِ.

 اینِاقدامِتاِقبلِازِختمِدادرسیِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِمجازِاستِ. ✓
پذیرِاست.ِِمطالبۀِاقساطیِکهِدرِجریانِرسیدگیِبدوی،ِحالِشده؛ِیعنیِسررسیدِآنهاِدرِجریانِرسیدگیِبدویِفرارسیدهِاست،ِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِامکان .3

 که:ِِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشید
تواندِدرِضمنِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِ)اگرِتجدیدنظرخواهِباشد(ِیاِدرِالیحۀِپاسخِبهِتجدیدنظرِ)اگرِتجدیدنظرخواندهِباشد(،ِاینِِخواهانِبدویِمی ✓

 اقدامِراِانجامِدهدِ.
 اینِاقدامِتاِقبلِازِختمِدادرسیِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِمجازِاستِ. ✓

ِازِصدورِرأیِِ .4 ِبعد ِتعلقمطالبۀِخساراتیِراِکه ِامکانبدوی ِتجدیدنظر ِتجدیدنظرِوِهزینۀِحقگرفته،ِدرِمرحلۀ ِاست؛ِمثلِهزینۀِدادرسی  الوکالۀِتجدیدنظرِ.پذیر
 پذیرِنیستِ.پذیرِاست.ِالبتهِافزایشِخواسته،ِتغییرِخواستهِوِتغییرِنحوۀِدعوا،ِامکانکاهشِخواستهِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِامکان .5
 پذیرِنیستِ.پذیرِاست؛ِبرخالفِدعوایِاضافیِوِمتقابلِکهِدرِاینِمرحله،ِامکاندنظرِامکانجلبِثالثِوِورودِثالثِدرِمرحلۀِتجدی .6
 شود.پذیرِاست.ِالبتهِاینِدوِدرخواست،ِجنبۀِفرعیِداشتهِوِادعایِجدیدِمحسوبِنمیدرخواستِدستورِموقتِوِتأمینِخواستهِدرِاینِمرحله،ِامکان .7
 تجدیدنظرِمسموعِاست؛ِمانندِادعایِپرداختِوجه،ِادعایِتبدیلِتعهد،ِادعایِتهاتر،ِادعایِابراِیاِ...ِِ.ِادعایِجدید،ِاگرِدرِمقامِدفاعِباشد،ِدرِمرحلۀ .8
توانِصرفًاِبهِِپذیرِاست.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکهِنمیاستنادِبهِدلیلِجدید،ِیعنیِدلیلیِکهِدرِجریانِرسیدگیِبدویِارائهِنشده،ِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِامکان .9

شده،ِبیانِِتوانِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِادلۀِجدیدیِبرایِاثباتِادعاییِکهِدرِمرحلۀِبدویِارائهدلیلِجدید،ِتجدیدنظرخواهیِکرد؛ِاماِمیاستنادِیافتنِیکِِ
 کردِ.

 ق.آ.د.م(   349محدودۀ دادگاه تجدیدنظر: )مادۀ 
ِتواندِرسیدگیِکندِکهِدارایِهرِدوِشرطِذیلِباشدِ:دادگاهِتجدیدنظرِبهِموضوعیِمی

ِواقعِشدهِباشدِ.صدورِرأیِوِِدادگاهِبدویِموردِرسیدگِیتوسطِ .1
 شدهِباشدِ.ِدرخواستِتجدیدنظرخواهینسبتِبهِآنِاعتراضِوِ .2

 اختیارات و تکالیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به ماهیت دعوا: 
ِرسیدگیِکندِ.ماهیتِدعواِتواندِبهِِدادگاهِتجدیدنظر،ِبرخالفِدیوانِعالیِکشور،ِمی .1
بهِاستماعِشهادتِشهود،ِتحقیقِمحلی،ِمعاینۀِمحلِیاِرسیدگیِبهِاسنادِبپردازدِوِِصورتِلزومِرسیدگیِکندِوِدرِادلۀِطرفینِتواندِبهِدادگاهِتجدیدنظرِمی .2

 کندِ.ِِصادرکارشناسیِیاِاتیانِسوگندِِقرار
ِگ .3 ایِازِتحقیقات،ِمانندِاستماعِشهادتِیاِمعاینۀِمحلِیاِارجاعِبهِکارشناسِیاِ...ِراِصورتِدادهِباشدِوِانجامِآنِتحقیقات،ِبهِشیوۀِِرِدادگاهِبدویِپارها

تحقیقاتِِِِبهِنتیجۀِآنباِتوجهِِصحیحِوِقانونیِصورتِگرفتهِباشد،ِنیازِبهِتکرارِآنِتحقیقاتِتوسطِدادگاهِتجدیدنظرِنیست؛ِبلکهِدادگاهِتجدیدنظرِنیزِِ
 کندِ.ِگیریتصمیم

 تشکیل جلسه در مرحله تجدیدنظر:
ِِ.الزمِنیستخواهی،ِتشکیلِجلسهِدرِاینِمرحلهِتبادلِلوایحِدرِمرحلۀِتجدیدنظِرپذیریِِباِتوجهِبهِامکان .1
شِاینِدعوایِطاریِبگیرد،ِدرِاینِصورت،ِبایدِِاگرِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِیکِدعوایِ)ورودِثالثِیاِجلبِثالث(ِطرحِشودِوِدادگاهِتجدیدنظر،ِتصمیمِبهِپذیِر .2

 ایِنسبتِبهِواردِثالثِیاِمجلوبِثالثِبرگزارِنشدهِاستِ.جلسۀِدادرسیِبرگزارِشود؛ِچراکهِتاکنونِهیچِجلسه
ایِشرکتِنکردهِِهیچِجلسهطورِکهِبیانِشدِدرِصورتِاعتراضِبهِرأیِغیابیِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظر،ِباِتوجهِبهِاینکهِتاکنونِمعترضِ)واخواه(ِدرِِهمان .3
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 وِاوِازِحقوقِجلسۀِاولِبرخوردارِنبوده،ِدادگاهِتجدیدنظرِبایدِجلسۀِدادرسیِبرگزارِکندِ.
 ق.آ.د.م(  354اجرای قرار تحقیق محلی و معاینۀ محل در دادگاه تجدیدنظر: )مادۀ 

ِئیسِشعبهِیاِیکیِازِمستشارانِشعبهِقرارِراِاجراِخواهدِکرد.اگرِمحلِاجرا،ِدرِهمانِمقرِدادگاهِتجدیدنظرِ)شهرستانِوِمرکزِاستان(ِباشد:ِخودِِر .1
 کندِ.اگرِمحلِاجراِدرِشهرِدیگریِازِهمانِاستانِباشد:ِدرِاینِصورت،ِدادگاهِتجدیدنظر،ِاجرایِقرارِراِازِدادگاهِبدویِمحلِدرخواستِمی .2
 دهدِ.دادگاهِعمومیِمحل،ِنیابتِمیِاگرِمحلِاجرایِقرارِدرِاستانِدیگریِباشد:ِدادگاهِتجدیدنظرِبرایِاجرایِقرارِبه .3

 شیوۀ صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر: 
ِاستِ.ِمرحلۀِبدویآنِمانندِِِنویسِکردنپاِکوِِتنظیمِرأیشیوۀِ .1
 شودِوِدفترِدادگاهِبدویِدرِاینِخصوصِتکلیفیِندارد.ِاصحابِدعواِابالغبهِدادگاهِتجدیدنظرِ،ِبایدِتوسطِدفترِدادنامۀِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظِر .2
 کندِ.درِصورتِسهوِقلمِدرِرأیِتجدیدنظر،ِدادگاهِتجدیدنظر،ِمواردِسهوِقلمِراِبرطرفِمی .3
لمِتوسطِِخواهی،ِمواردِسهوِقخواهیِنشدهِباشد.ِدرِصورتِفرجامتصحیحِسهوِقلمِتوسطِدادگاهِتجدیدنظر،ِدرِصورتیِمجازِاستِکهِازِرأیِصادرهِفرجام .4

 شودِ.دیوانِعالیِکشورِبرطرفِمی
 ق.آ.د.م(   352، 350و 346تا  344، و 340و   339تصمیمات نسبت به دادخواست تجدیدنظر: )مواد 

ِاگرِدادخواستِتجدیدنظر،ِناقصِباشد:ِهمان .1 ِکند.ِِعنه،ِقرارِردِدادخواستِتجدیدنظرِراِصادرِمیطورِکهِمشاهدهِشدِشعبۀِبدویِصادرکنندۀِرأیِمعترض 
 اعتراضِاستِ.اینِقرارِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِقابل ✓
کند؛ِِمیاعتراضِبهِاینِقرارِتشریفاتِوِهزینۀِخاصیِندارد.ِبرخالفِمرحلۀِبدویِکهِدرِصورتِنقصِدادخواست،ِمدیرِدفترِقرارِردِدادخواستِراِصادرِِ ✓

ِ  کندِ.ادخواستِتجدیدنظرِراِصادرِمیعنه،ِقرارِردِددرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِقاضیِدادگاهِبدویِصادرکنندۀِرأیِمعترض 
 اعتراضِبهِاینِقرارِنیازِبهِتبادلِلوایحِنداردِ. ✓
کند؛ِتاِِیِاعادهِمیاگرِدادگاهِتجدیدنظرِاینِقرارِراِنقضِکند،ِپروندهِراِبرایِانجامِبقیۀِتشریفاتِنسبتِبهِتجدیدنظرخواهیِوِتبادلِلوایح،ِبهِدادگاهِبدِو ✓

 ئفِقانونیِوِتبادلِلوایح،ِآنِراِمجددًاِبهِدادگاهِتجدیدنظرِبفرستدِ.دادگاهِبدویِبعدِازِانجامِبقیۀِوظا
ردِدادخواستِِِاگرِدادخواستِتجدیدنظرِبدونِعذرِموجهِخارجِازِمهلتِقانونیِتقدیمِشدهِباشد:ِشعبۀِدادگاهِبدویِکهِازِرأیِآنِتجدیدنظرخواهیِشده،ِقرار .2

اعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِاست.ِسایرِنکاتِمندرجِدرِبندِفوقِدرِاینِخصوص،ِِ،ِقابلروزِازِابالِغ20ِِکند.ِاینِقرارِظرفِِتجدیدنظرِراِصادرِمی
 نیزِجاریِاستِ.

نقصِبهِدفترِشعبۀِِاگرِدادخواستِتجدیدنظر،ِناقصِبهِجریانِافتادهِباشدِوِبهِدادگاهِتجدیدنظرِارسالِشدهِباشد:ِدادگاهِتجدیدنظرِپروندهِراِباِذکرِمواردِِِ .3
کندِتاِآنِدفترِنسبتِبهِرفعِنقصِوِانجامِوظائفِقانونیِاقدامِکند.ِهمچنینِاگرِدادگاهِبدویِبهِوظایفی،ِمانندِابالغِِدویِاعادهِمیصادرکنندۀِرأیِب

 شودِ.تجدیدنظرخواهیِبهِتجدیدنظرخواندهِبرایِتبادلِلوایح،ِعملِنکردهِباشد،ِپروندهِبرایِانجامِوظائفِقانونیِبهِدفترِشعبۀِبدویِاعادهِمی
رغمِاخطارِرفعِنقصِِادگاهِتجدیدنظر،ِدادخواستِبدویِراِناقصِتشخیصِدهد:ِبدینِنحوِکهِدادخواستِبدویِازِابتداِناقصِبهِجریانِافتادهِیاِعلیاگرِد .4

تشخیصِِرغمِاینِنقص،ِموردِرسیدگیِقرارگرفتهِباشد؛ِولیِدادگاهِتجدیدنظرِاینِنقصِراِدرِپروندهِِتوسطِدادگاهِبدوی،ِرفعِنقصِصورتِنگرفتهِوِعلی
دهد.ِدرِصورتِِدهندۀِبدوی،ِاخطارِرفعِنقص،ِصادرِوِدهِروزِمهلتِجهتِرفعِنقصِمیدهد.ِدرِاینِصورت،ِدادگاهِتجدیدنظر،ِخود،ِخطابِبهِدادخواست

قضِکردهِنظرِازِصحتِیاِعدمِصحتِماهویِآن(ِبهِدلیلِنقصِشکلیِدادخواست،ِنعدمِرفعِنقصِدرِاینِمهلت،ِدادگاهِتجدیدنظر،ِرأیِبدویِراِ)صرف
 کندِ.وِقرارِردِدعوایِبدویِراِصادرِمی

کند.ِدرِاینِِدهندۀِبدویِاحرازِنکند:ِدرِاینِصورت،ِرأیِبدویِراِنقضِوِقرارِردِدعوایِبدویِراِصادرِمیاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِسمتیِبرایِدادخواست .5
 خصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:

 شود.دهندۀِبدوی(،ِبرخالفِحالتِقبلِ)نقصِشکلیِدادخواستِبدوی(،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِنمیدادخواستدرِاینِحالتِ)عدمِاحرازِسمتِ ✓
قِر .6 تجدیدنظرِ دادگاهِ دارد:ِشعبۀِ راِمستردِ تجدیدنظرخواهیِخودِ دادخواستِ تجدیدنظر،ِ دادخواستِ بهِ ازِختمِرسیدگیِ قبلِ تاِ تجدیدنظرخواهِ ابطالِِاگرِ ارِ

 ندِ.کدادخواستِتجدیدنظرِراِصادرِمی
 ماندِ.کندِوِبنابراین،ِرأیِبهِقوتِخودِباقیِمیاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِرأیِراِغیرقابلِتجدیدنظرِبداند:ِقرارِعدمِاستماعِدعوایِتجدیدنظرِراِصادرِمی .7
ویِرسیدگیِنشدهِوِآنِرأیِهرچهِاگرِایرادِشکلیِبهِدعوایِتجدیدنظرِواردِباشد:ِنسبتِبهِآنِقرارِردِدعواِصادرشدهِوِدرنتیجه،ِبهِتجدیدنظرخواهیِازِرأیِبد .8

 ماند،ِمانندِآنکهِ:کهِباشد،ِبهِقوتِخودِباقیِمی
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 سمتِدادخواستِدهندۀِتجدیدنظرِمحرزِنباشد.ِ)ایرادِعدمِبرخورداریِازِسمتِ( ✓
 نفعیِ(شخصِنسبتِبهِبخشیِازِرأیِتجدیدنظرخواهیِکردهِباشدِکهِنسبتِبهِآنِمحکومِنشدهِاست.ِ)ایرادِعدمِذی ✓
 تجدیدنظر،ِمحجورِباشد.ِ)ایرادِعدمِاهلیتِ(ِدهندۀدادخواست ✓

تِذاتی،ِِاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِبدویِ)اعمِازِحکمِیاِقرار(ِراِفاقدِصالحیتِذاتیِتشخیصِدهد:ِدرهرصورتِ)چهِنسبتِبهِصالحی .9
 ِ.فرستدایرادِشدهِباشدِوِچهِایرادِنشدهِباشد(،ِرأیِراِنقضِوِپروندهِراِبهِمرجعِصالحِمی

تواندِپروندهِراِمستقیمًاِبهِآنجاِِاگرِمرجعیِکهِدادگاهِتجدیدنظر،ِآنِراِصالحِتشخیصِداده،ِدرِشمارِمراجعِغیرِدادگستریِباشد،ِدادگاهِتجدیدنظرِنمی ✓
 بفرستد؛ِبلکهِبایدِپروندهِراِبرایِتعیینِمرجعِصالحِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِکندِ.

شده،ِتوسطِدیوانِعالیِکشورِیاِدادگاهِتجدیدنظر،ِصالحِِکرده،ِدرِپیِحلِاختالفِدرِصالحیتیِکهِقباًلِحادثاگرِدادگاهِبدویِکهِبهِپروندهِرسیدگیِِ ✓
 تواندِمجددًاِرأیِصادرهِراِبهِدلیلِعدمِصالحیتِنقضِکندِ.تشخیصِدادهِباشد،ِدادگاهِتجدیدنظرِنمی

 ایم:راِفاقدِصالحیتِمحلیِتشخیصِدهد:ِدرِاینِصورتِباِدوِنظرِمواجهِاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِبدویِ)اعمِازِحکمِیاِقرار( .10
 فرستدِ.ق.آ.د.مِمعتقدندِکهِدادگاهِتجدیدنظرِدرهرصورت،ِرأیِراِنقضِوِپروندهِراِبهِمرجعِصالحِمی325ِِبرخیِباِاستنادِبهِاطالقِمادۀِ ✓
ِبندِِ ✓ ِبا ِباِمقایسهِموضوع ِبحثِفرجامِمعتقدند371ِِِِمادۀ1ِِِِبرخی ِبهِمرجعِصالحِمیق.آ.د.مِو ِپروندهِرا ِنقضِو ِتجدیدنظر،ِدرِصورتیِرأیِرا فرستد،ِِکهِدادگاه

 شودِ.کهِدرِموعدِمقررِ)تاِپایانِجلسۀِاولِبدوی(،ِنسبتِبهِصالحیتِمحلی،ِایرادِشدهِباشد؛ِدرِغیرِاینِصورت،ِرأیِبدینِعلتِنقضِنمی
شده،ِتوسطِدیوانِعالیِکشورِیاِدادگاهِتجدیدنظر،ِصالحِِرِصالحیتیِکهِقباًلِحادثاگرِدادگاهِبدویِکهِبهِپروندهِرسیدگیِکرده،ِدرِپیِحلِاختالفِد ✓

 تواندِمجددًاِرأیِصادرهِراِبهِدلیلِعدمِصالحیتِنقضِکندِ.تشخیصِدادهِشدهِباشد،ِدادگاهِتجدیدنظرِنمی
کند:ِقرارِراِنقضِکردهِوِپروندهِراِجهتِرسیدگیِماهویِبهِِاگرِرأیِصادرهِیکِقرارِباشدِوِدادگاهِتجدیدنظرِآنِراِبهِهرِدلیلیِغیرِازِعدمِصالحیت،ِنقضِِ .11

 کندِ.همانِشعبۀِصادرکنندۀِقرارِاعادهِمی
 شودِ.الذکرِبهِمرجعِصالحِارسالِمیفوق10ِِو9ِِِاگرِدلیلِنقضِقرار،ِعدمِصالحیتِباشد،ِپروندهِطبقِترتیبِمقررِدرِبندِ ✓
ارجاعِشده،ِمکلفِبهِتبعیتِازِدادگاهِتجدیدنظرِوِورودِدرِماهیتِاست؛ِیعنیِبایدِدرِماهیتِپرونده،ِِشعبۀِبدویِکهِپروندهِبرایِرسیدگیِماهویِبهِآنجاِِ ✓

تواندِمجددًا،ِاقدامِبهِصدورِقرارِکند؛ِمگرِآنکهِعلتِجدیدیِحادثِشدهِباشدِکهِمانعِازِورودِدرِماهیتِپروندهِشودِوِصدورِقرارِراِِحکمِصادرِکندِوِنمی
گرِدادگاهِتجدیدنظرِقرارِصادرهِدرِپروندۀِطالقِراِنقضِکندِوِپروندهِراِبهِشعبۀِبدویِاعادهِکند،ِشعبۀِبدویِمکلفِبهِصدورِِتوجیهِکند.ِبرایِمثال،ِِا

یِبایدِِحکمِماهویِاست؛ِاماِاگرِقبلِازِصدورِحکم،ِیکیِازِطرفینِفوتِکند،ِبهِدلیلِآنکهِطالق،ِدعواییِقائمِبهِشخصِاست،ِبنابراین،ِدادگاهِبدِو
 دعواِراِصادرِکندِ.ِقرارِسقوط

رسیدگیِبهِماهیت،ِِِِعنوانِمثالیِدیگرِاینکه،ِاگرِدادگاهِتجدیدنظرِقرارِردِدعوایِبدویِراِنقضِوِپروندهِراِبهِدادگاهِبدویِاعادهِکندِوِدادگاهِبدویِبراییاِبه ✓
بداند،ِولیِخواهان،ِحق نکند،ِدرِِصدورِقرارِکارشناسیِراِالزمِ پرداختِ راِ )نپرداختنِحقالزحمۀِکارشناسیِ کارشناس(ِِاینِحالتِعلتِجدیدیِ الزحمۀِ

 کندِ.شده؛ِکهِصدورِقرارِابطالِدادخواستِراِتوجیهِمیحادث
مِازِحکمِِاگرِرأیِصادره،ِیکِحکمِباشدِوِدادگاهِتجدیدنظرِآنِراِبهِهرِدلیلی،ِغیرِازِعدمِصالحیتِنقضِکند:ِخودِواردِرسیدگیِشده،ِرأیِمقتضیِ)اع .12

 کندِ.یاِقرار(ِراِصادرِمی
کردهِوِرأیِراِِِِاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِرأیِصادرهِراِفقطِمتضمنِمواردیِسهوِقلمِبداندِوِازِسایرِجهاتِآنِراِصحیحِبداند:ِمواردِسهوِقلمِراِخود،ِبرطرف .13

 کندِ.تأییدِمی
حقِصدورِآنِقرارِبداند:ِیعنیِآنکهِدادگاهِاگرِنسبتِبهِدعوایِبدوی،ِیکِقرارِصادرِشدهِباشدِوِدادگاهِتجدیدنظر،ِدعوایِبدویِراِازِجهتیِدیگر،ِمست .14

شده،ِمستحقِصدورِقرارِنداند؛ِبلکهِآنِراِازِجهتیِدیگر،ِمستحقِصدورِقرارِبداند.ِدرِاینِِتجدیدنظر،ِدعوایِبدویِراِازِآنِجهتیِکهِدرِرأیِبدویِدرج
حِنوعِقرارِباشد،ِبرایِمثال،ِالزمِباشدِکهِقرارِازِسقوطِدعواِبهِابطالِِکند.ِالبتهِاگرِنیازِبهِاصالصورت،ِرأیِراِاصالحِوِدرِنهایتِقرارِصادرهِراِتأییدِمی

ورزد؛ِچراکهِبرخیِازِآثارِقرارها،ِباِیکدیگرِمتفاوتِاستِوِبایدِهمانِقراریِِدادخواستِتغییرِکند،ِدادگاهِتجدیدنظرِنسبتِبهِتغییرِنوعِقرارِنیزِمبادرتِمی
 کهِصحیحِاست،ِدرجِشودِ.

یِصادرِکردهِباشدِکهِدادگاهِتجدیدنظر،ِمبنایِآنِحکمِراِصحیحِبداند؛ِاماِمعتقدِباشدِکهِآنِرأی،ِیکِقرارِاست:ِدرِاینِصورت،ِِاگرِدادگاهِبدوی،ِحکم .15
کند؛ِاماِاگرِمبنایِرأیِصحیحِنباشد،ِحکمِراِازِاساس،ِنقضِکردهِوِرأیِِدادگاهِتجدیدنظر،ِصرفًاِحکمِراِتبدیلِبهِقرارِکردهِوِمبنایِرأیِراِتأییدِمی

 کندِ.مقتضیِراِصادرِمی
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رأی،ِنهایتًاِِاگرِدادگاهِتجدیدنظر،ِنتیجۀِرأیِبدویِ)اعمِازِحکمِیاِقرار(ِراِصحیحِبداند،ِولیِاستدالالتِرأیِراِصحیحِنداند:ِضمنِتصحیحِاستدالالتِِ .16
 کندِ.آنِراِتأییدِمی

 ق.آ.د.م(  347اثر تعلیقی تجدیدنظر: )مادۀ 
ِشودِ.یینِنتیجۀِتجدیدنظرِرأیِاجراِنمیدرِمهلتِتجدیدنظرخواهیِوِتاِقبلِازِتع .1
 تجدیدنظرخواهیِازِرأییِکهِدادگاهِبدویِآنِراِقطعیِاعالمِکرده،ِهمچنانِدارایِاثرِتعلیقیِاستِ. .2
جهِِذرِمواگرِتجدیدنظرخواهیِبهِادعایِعذرِموجه،ِخارجِازِموعدِقانونیِصورتِگیرد،ِصرفِتقدیمِدادخواستِتجدیدنظرِاثرِتعلیقیِندارد.ِبلکهِقبولِع .3

بیان تجدیدنظرخوانده،ِ بهِ آنِ ابالغِ وِ تجدیدنظرِ دادخواستِ افتادنِ جریانِ بهِ است.ِ تعلیقیِ اثرِ دارایِ دادگاه،ِ عذرِِتوسطِ بدویِ دادگاهِ کهِ استِ آنِ گرِ
 تجدیدنظرخواهِراِموجهِدانستهِاست.ِهمینِامرِموجبِتوقفِاجرایِحکمِاست.

 اثر انتقالی تجدیدنظر: 
ِتواندِبهِتمامِجوانبِحکمیِوِموضوعیِپروندهِرسیدگیِکند،ِوِبنابراین؛ِمحدودِبهِجهاتِمندرجِدرِدادخواست،ِتجدیدنظرِنیستِ.میدادگاهِتجدیدنظرِ .1
هاییِازِرأیِبدویِاستِکهِموردِِتواندِبهِتمامِجوانبِپروندهِرسیدگیِکند؛ِاماِرسیدگیِآنِدادگاهِمحدودِبهِقسمتدرستِاستِکهِدادگاهِتجدیدنظرِمی .2

 تجدیدنظرخواهِقرارِگرفتهِاستِ.ِاعتراض
 تواندِهرگونهِتحقیقاتِالزمِراِانجامِدهد،ِیاِآنکهِبهِتحقیقاتیِکهِدرِدادگاهِبدویِصورتِگرفته،ِاستنادِکندِ.دادگاهِتجدیدنظرِمی .3

 موارد صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر: 
رطِذیلِباِهمِجمعِشود،ِحکمِصادره،ِیکِحکمِغیابیِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظرِِدهد؛ِیعنیِوقتیِتمامِچهارِشصدورِچنینِرأییِباِجمعِشرایطِذیلِرخِمی .1

ِاست.ِاینِشرایطِعبارتِاستِازِ:
 دادخواستِبدویِبهِخواندهِابالغِواقعیِنشدهِوِدفاعِنکرده؛ِیعنیِدرِدادگاهِحاضرِنشده،ِالیحهِارسالِنکردهِوِوکیلِمعرفیِنکردهِاستِ. ▪
 هانِصادرشدهِوِخواهانِتجدیدنظرخواهیِکندِ.حکمِبدویِبهِنفعِخواندهِوِعلیهِخوِا ▪
ایِارسالِنکندِوِوکیلِمعرفیِنکندِوِدرِصورتِِتجدیدنظرخواهیِبهِتجدیدنظرخواندهِ)همانِخواندۀِبدوی(ِابالغِواقعیِنشود،ِوِاوِدفاعِنکند؛ِیعنیِالیحه ▪

 تشکیلِجلسهِدرِدادگاهِتجدیدنظر،ِویِدرِجلسهِحاضرِنشودِ.
 راِنقضِوِخواندۀِبدویِ)تجدیدنظرخوانده(ِراِمحکومِکندِ.ِدادگاهِتجدیدنظر،ِرأیِبدوی ▪
لثِصورتِِفرضِدیگریِنیزِدرِخصوصِصدورِرأیِغیابیِازِدادگاهِتجدیدنظرِاستان،ِوجودِداردِوِآنِحالتیِاستِکهِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِاقدامِبهِجلبِثا .2

جلساتِدادرسیِحاضرِنشدهِوِالیحهِارسالِنکردهِوِوکیلِنیزِمعرفیِنکردهِِِگیرد؛ِاماِوقتِجلسۀِدادرسیِبهِمجلوبِثالث،ِابالغِواقعیِنشودِوِنامبردهِدر
ِتلقیِمی ِثالث،ِخوانده ِآنکهِمجلوب ِبا ِتوجه ِبا ِنیز ِاینِحالت ِتجدیدنظر،ِقابلباشد.ِدر ِاستِوِدرِدادگاه ِاوِغیابی ِبه ِنسبت اعتراضِ)واخواهی(ِِشود،ِرأیِصادره

 استِ.
ظر،ِممکنِاستِدرِخصوصِورودِثالثِاتفاقِافتد.ِبدینِنحوِکهِاگرِشخصِثالثیِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِبهِِفرضِدیگرِصدورِرأیِغیابیِدرِمرحلۀِتجدیدن .3

ثِتشکیلِداده،ِِطرفیتِطرفینِدعوایِاصلیِیاِیکیِازِآنانِاقدامِبهِورودِثالثِکندِوِوقتِجلسۀِدادرسیِکهِدادگاهِتجدیدنظرِبرایِرسیدگیِبهِاینِورودِثال
اصحابِدعوایِاصلیِاست(ِابالغِواقعیِنشودِوِتوِدرِجلساتِرسیدگیِحاضرِنشودِوِالیحهِارسالِنکندِوِوکیلِنیزِمعرفیِنکند،ِِِِبهِخواندۀِورودِثالثِ)کهِاز

اعتراضِ)واخواهی(ِِشود،ِنسبتِبهِخواندۀِدعوایِورودِثالث،ِغیابیِوِدرِدادگاهِتجدیدنظرِقابلدرِاینِصورت،ِحکمیِکهِدرِخصوصِورودِثالث،ِصادرِمی
 ندِکهِممکنِاستِرأیِدعوایِاصلیِنسبتِبهِنامبردهِحضوریِباشد؛ِاماِرأیِدعوایِورودِثالث،ِنسبتِبهِاوِغیابیِاستِ.است.ِهرِچ

 اوصاف حکم غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر: 
ِاعتراضِ)واخواهی(ِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِاستِ.روزِقابل20ِحکمِمزبورِظرفِِ .1
 شدِ)درِصورتِوجودِعذرِموجهِیاِعدمِابالغِواقعیِرأی(ِنسبتِبهِاعتراضِبهِاینِحکمِنیزِجاریِاستِ.احکامیِکهِدرِخصوصِمهلتِواخواهیِبیانِ .2
 اعتراضِوِتجدیدنظرِنیستِ.شود،ِمجددًاِقابلایِکهِبعدِازِاینِاعتراضِازِدادگاهِتجدیدنظرِصادرِمینتیجه .3
بیِصادرهِازِدادگاهِبدوی،ِنیازِبهِمعرفیِضامنِیاِاخذِتأمینِاست؛ِمگرِآنکهِِبرایِاجرایِحکمِغیابیِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظرِاستان،ِمانندِاحکامِغیا .4

 علیهِغایبِابالغِواقعیِشدهِباشد،ِیاِآنکهِاجراییهِبهِاوِابالغِواقعیِشدهِباشدِوِاوِدرِمهلتِمقررِاعتراضِنکند.دادنامۀِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظرِبهِمحکوم ِ
ایِشرکتِنکردهِوِاوِازِحقوقِجلسۀِِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظر،ِباِتوجهِبهِاینکهِتاِکنونِمعترضِ)واخواه(ِدرِهیچِجلسهدرِصورتِاعتراضِبهِرأیِغیابیِِ .5

 شودِ.اولِبرخوردارِنشده،ِدادگاهِتجدیدنظرِبایدِلزومًاِجلسۀِدادرسیِبرگزارِکند.ِاینِجلسه،ِنسبتِبهِخوانده،ِجلسۀِاولِدادرسیِمحسوبِمی
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دگیِبهِاینِاعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِوِحقوقِوِتکالیفِطرفیتِدعوا،ِمانندِهمانِمواردیِاستِکهِدرِخصوصِواخواهیِبیانِشدهِاحکامِوِتشریفاتِرسی .6
 استِ.

 
 العادۀ شکایت از آراء: طرق فوق

 ق.آ.د.م( 366خواهی: )مادۀ فرجام 
ویِوِتجدیدنظر(ِنیستِکهِدوبارهِامریِراِقضاوتِکند.ِازِطرفیِِطریقِشکایتِاصالحیِنیست؛ِزیراِدیوانِمرجعِدرجۀِسومِ)بعدِازِدادگاهِبدِِفرجام:

ِشود.ُعدولیِهمِنیستِزیراِدرِمرجعیِکهِرأیِموردِشکایتِاستِمطرحِنمی
ام،ِِدیگر،ِدرِفرجعبارتدرخواستِازِدیوانِعالیِکشور،ِبرایِرسیدگیِبهِرأیِصادرهِوِارزیابیِوِداوریِدرِخصوصِرأیِرا،ِفرجامِگوییم؛ِبهخواهی:  فرجام 

شودِکهِآیاِبهِشکلِقانونیِرسیدگیِوِانشاِشدهِاستِیاِخیر.ِدیوانِعالیِِشود؛ِبلکهِرأی،ِموردِبررسیِواقعِمیمابینِطرفینِرسیدگیِنمیپروندهِوِدعوایِفی
ِکشور،ِبعدِازِرسیدگیِبهِرأی،ِممکنِاستِیکیِازِدوِتصمیمِذیلِراِاتخاذِکندِ:

ِکندِ.)تأیید(ِمیِِابرامبداند،ِآنِراِصحیحِِِاگرِرأیِرا .1
 کندِ.شود؛ِبلکهِرسیدگیِراِبهِمرجعِبدویِیاِتجدیدنظرِواگذارِمیکند؛ِاماِدرِصورتِنقض،ِدیوانِواردِرسیدگیِنمیمیِِنقضبداند،ِآنِراِِِِناصحیِحاگرِرأیِراِِ .2

 خواهی: های فرجام ویژگی
ینِجمله،ِبرخالفِتصورِباطلِبرخی،ِبدینِمعنیِنیستِکهِدیوانِعالیِکشور،ِدرِمقامِِ.ِارسیدگیِماهویِبهِدعواِِنهاست؛ِِِِرسیدگیِشکلیِبهِرأیِِفرجام .1

راِمدنظرِقرارِمی آیینِدادرسیِکیفری(ِ )آیینِدادرسیِمدنی،ِ )قانونِمدنی،ِقانونِِبررسیِرأی،ِفقطِقوانینِشکلیِ قوانینِماهویِ برابرِنقضِ وِدرِ دهدِ
دهدِوِدرِصورتِنقضِرأی،ِواردِرسیدگیِبهِِرأیِراِموردِداوریِوِارزیابیِقرارِمی،ِفقطِِدیواناستِکهِِگرِاینِِتفاوتِاست؛ِبلکهِاینِجملهِبیانتجارت(،ِبی
خواسته،ِهمِِدیوانِعالیِکشورِدرِارزیابیِوِداوریِرأیِفرجام؛ِبنابراین،ِِکندشودِوِرسیدگیِمجددِبهِدعواِرا،ِبهِمرجعِبدویِیاِتجدیدنظرِواگذارِمیدعواِنمی

ِدهدِ.انینِماهویِراِمدنظرِقرارِمیقوانینِشکلیِوِهمِقِو
.ِرأیِباِامضایِدوِقاضیِازِاینِسهِقاضیِقابلِصدورِاست.ِهمچنینِدیوانِِدوِمستشاروِِیکِرئیساست؛ِمتشکلِازِِسهِقاضِیشعبِدیوانِعالی،ِدارایِ .2

 ق.آ.د.کِ(462ِتوانندِوظایفِرئیسِشعبهِیاِمستشارِراِبرِعهدهِگیرند.ِ)مادۀِبهِتعدادِالزمِعضوِمعاونِدارد،ِکهِمی
 دیوانِعالیِکشورِدرِتهرانِواقعِاست.ِالبتهِممکنِاستِشعبیِازِآن،ِدرِسایرِشهرهاِنیزِمستقرِباشدِ. .3
شود؛ِوِاصالحیِنیست؛ِزیراِفرجام،ِنهِروشیِعدولیِاستِوِنهِروشیِاصالحی.ِعدولیِنیست؛ِزیراِهمانِشعبۀِصادرکنندۀِرأیِمتوجهِاشتباهِخودِنمی .4

 کندِ.رأی،ِخودِرأیِمقتضیِراِصادرِنمیدیوانِعالیِبعدِازِنقضِ
ِنمیفرجام .5 ِبهِمعنایِاخصِصادر ِنیستِوِدرِآن،ِرأی ِبهِدعوا ِازِدادرسیِوِرسیدگی ِبلکهِدیوانِعالیِکشور،ِصرفًاِرأیِفرجامخواهی،ِمرحلۀِسوم خواستهِِشود؛

 کندِ.راِبازبینیِوِبازرسیِمی
 حدودِبهِموضوعاتِخاصِاستِ.العادۀِشکایتِازِرأیِاست؛ِزیراِمهایِفوقفرجامِازِروِش .6
کند؛ِبلکهِدیوانِعالیِکشورِبهِصحتِیاِبطالنِرأیِرسیدگیِِخواهیِدارایِاثرِانتقالیِنیست؛ِزیراِدیوانِعالیِکشورِبهِماهیتِدعواِرسیدگیِنمیفرجام .7

 شودِ.واردِرسیدگیِبهِماهیتِوِاتخاذِتصمیمِماهویِنمیکند،ِولیِدرِصورتِنقضِرأی،ِخودِدیگر،ِدیوانِصرفًا،ِرأیِراِابرامِیاِنقضِمیعبارتکند؛ِبهمی
 

 ق.ا.ح(  47ق.آ.د.م و مادۀ  367های قابل فرجام: )مادۀ  پرونده
ِهایِذیلِممکنِاستِموردِفرجامِقرارِگیردِ:آرایِصادرهِدرِپرونده

ِآرایِصادرهِازِدادگاهِبدویِنسبتِبه: .1
گذار،ِتسامحًاِِالِباشد.ِقانونیترِازِبیستِمیلیونِِرترِیاِبیشبهِکمنظرِازِآنکهِمیزانِمحکوم ِرف؛ِصدعاویِکهِخواستۀِآنهاِبیشِازِبیستِمیلیونِریالِباشد •

ترِآنِاستِکهِبگوییم:ِ»دعاویِکهِِمیلیونِریالِباشد،ِاکتفاِکردهِوِازِبهایِخواسته،ِسخنِنگفتهِاست.ِالبتهِدقیق20ِِصرفًاِبهِاینکهِخواسته،ِبیشِازِِ
بهِسایرِاموالیِِصورتِوجهِرایجِنیست؛ِبلکهِراجعالِباشد«؛ِزیراِدرِبسیاریِازِدعاوی،ِخواستۀِدعواِبهیمیلیونِِر20ِِخواستۀِآنها،ِبیشِازِِخواستهِیاِبهایِِ

رأیِقابلِِالِدرجِشود،ِیمیلیونِِر20ِِاستِکهِبایدِدرِآنهاِبهایِخواستهِرا،ِمالکِعملِقرارِدهیم.ِبدینِنحوِکهِاگرِدرِدادخواست،ِبهایِخواسته،ِبیشِازِِ
 فرجامِاست؛ِوِاگرِکمترِباشد،ِقابلِفرجامِنیستِ.

 دعاوی: •
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 ـِاصلِنکاحِ)اثباتِرابطۀِزوجیت،ِبطالنِزوجیتِیاِانفساخِزوجیت(ِ؛
 ـِفسخِنکاح؛

ِـِطالقِ)درخواستِصدورِحکمِطالق،ِدرخواستِصدورِگواهیِعدمِامکانِسازش(ِ؛
ِـِنسبِ)اثباتِنسب،ِنفیِولد(ِ؛

ِکمِرشدِوِزوالِحجر(؛ـِحجرِ)صدورِحکمِحجر،ِصدورِِح
ِـِوقف؛

کندِکهِمنافعِِِِـِثلثِ)ثلثِباقی:ِمنظورِازِثلثِباقیِیاِثلثِمؤبد،ِآنِاستِکهِموصی،ِمالِغیرمنقولیِراِازِمحلِثلثِترکهِبرایِصرفِدرِامورِخیریه،ِمعیِن
ِشده،ِصرفِشود.(؛آنِبرایِهمیشهِدرِآنِمصرفیِکهِمعین

ِـِحبسِ)حقِانتفاع(ِ؛
ِـِتولیتِ.

اصلِنکاحِوِفسخِنکاح،ِطالق،ِنسب،ِحجر،ِوقف.ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِآرایِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظرِدرِِ  صادرهِازِدادگاهِتجدیدنظرِنسبتِبه:آرایِِ .2
اِنقضِوِِرِِموضوعاتِفوقِدرهرصورتِقابلِفرجامِاست؛ِچهِدادگاهِتجدیدنظرِاینِرأیِراِدرِمقامِتأییدِرأیِدادگاهِبدویِصادرِکردهِباشدِوِچهِرأیِبدوِی

ِخودِرأیِجدیدیِصادرِکندِ.
ِِم،ِضّمِتصمیماتِحسبی:ِاینِتصمیمات،ِقابلِفرجامِنیست؛ِجزِآنچهِدرِقانون،ِصراحتًاِقابلِفرجامِمعرفیِشدهِاست؛ِمانندِحکمِعزلِوصی،ِعزلِقیِّ .3

 ق.ا.حِ(47ِقهری.ِ)مادۀِِامینِوِبهِطریقِاولیِحکمِعزلِولّیِ
 ق.آ.د.مِ(369ِ«ِمادۀ5ِ)مفهومِمخالفِبندِ»ِفرعات دعوا )خسارات(:خواهی آرای صادره در خصوص متقابلیت فرجام 

ِخواهیِازِاصلِدعواِاست،ِچهِخساراتِ:خواهیِازِرأیِصادرهِدرِخصوصِمتفرعاتِدعواِ)خسارات(،ِدرِهرِصورتِتابعِقابلیتِفرجامقابلیتِفرجامِ
ِهِباشندِ.درِضمنِدادخواستِدعوایِاصلیِیاِدرِجریانِرسیدگیِبهِدعوایِاصلیِمطالبهِشد .1
 یاِآنکهِبهِموجبِیکِدادخواستِجداگانهِمطالبهِشدهِباشندِ. .2

 ق.آ.د.م(   368آرای قابل فرجام: )مادۀ 
ِبیانِشدِ. .1 ِاحکامِصادرهِدرِموضوعاتیِکهِقبال 
ِالبتهِِ .2 ِازِطرفینِدعوا، ِیکی ِاهلیت ِابطالِدادخواستِوِقرارِعدم ِاست،ِسقوطِدعوا، ِازِدادگاهِصادرِشده ِآنکهِدرِموضوعاتیِِقرارهایِردِدادخواستِکه بهِشرط

 کهِقباًلِبیانِشد،ِصادرِشدهِباشد.ِدرِاینِخصوص،ِبایدِتوجهِداشتِکه:
دفتر(ِصادرشده،ِِقرارِردِدادخواست،ِدرِصورتیِقابلِفرجامِاستِکهِدادگاهِ)قاضی(ِآنِراِصادرِکردهِباشد.ِقرارِردِدادخواستیِکهِتوسطِدفترِدادگاهِ)مدیرِِ ▪

 اعتراضِاستِ.روزِدرِنزدِقاضیِهمانِشعبه،ِقابل10ِقابلِفرجامِنیست؛ِبلکهِظرفِ
اشتهِِگذار،ِقرارِعدمِاهلیتِیکیِازِطرفینِدعواِراِقابلِفرجامِدانسته،ِاماِچنینِقراریِاساسًاِوجودِخارجیِندارد؛ِزیراِاگرِخواندهِاهلیتِندگرچهِقانون ▪

شود.ِهمچنینِدرِِق.آ.د.مِقرارِردِدعواِصادرِمی89ِِنداشتهِباشد،ِبناِبرِمادۀِِشودِوِاگرِخواهانِاهلیتِِباشد،ِدادرسیِتاِمعرفیِولیِیاِقیمِمتوقفِمی
 شودِ.شود؛ِولیِقرارِعدمِاهلیتِصادرِنمیصورتِزوالِاهلیتِدرِجریانِدادرسی،ِصرفًاِرسیدگیِتاِتعیینِقیمِمتوقفِمی

نکرده؛ِکهِعبارتِاستِازِقرارِردِدعواِوِقرارِعدمِاستماعِدعوا.ِالبتهِبایدِاینِِگذارِدوِقرارِقاطعِبسیارِمهمِراِدرِشمارِقرارهایِقابلِفرجامِذکرِِقانون ▪
 گذارِدانستِوِآنهاِراِنیزِقابلِفرجامِدانستِ.سکوتِراِناشیِازِتسامحِقانون

 ق.آ.د.م( 369های قابل فرجام: )مادۀ استثنائات پرونده
دهد.ِاینِمواردِعبارتِاستِِخواهیِخودِراِازِدستِمینستهِشده،ِدرِیکِپروندهِقابلیتِفرجامدرِبرخیِموارد،ِحکمِیاِقراریِکهِدرِشمارِآرایِقابلِفرجام،ِدا

ِاز:
ِآرایِمستندِبهِاقرارِقاطعِدعواِدرِدادگاه،ِِ .1

 اینِآرا،ِنهِقابلِتجدیدنظرِاستِوِنهِقابلِفرجامِ. ✓
 منظورِازِاقرار،ِاقرارِصریحِاست،ِنهِاقرارِضمنیِ. ✓

 ناسِکهِطرفین،ِکتبًاِرأیِایشانِراِقاطعِدعواِدانستهِباشندِ،آرایِمستندِبهِنظرِیکِیاِچندِکارِش .2
 اینِآرا،ِقابلِتجدیدنظرِاستِوِنهِقابلِفرجامِ. ✓
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 الطرفینِباشندِیاِمنتخبِدادگاهِ.تفاوتیِنداردِکهِکارشناسِیاِکارشناسانِمزبور،ِمرضی ✓
 اینِکارشناسانِبایدِکارشناسِرسمیِدادگستریِباشندِ. ✓
 أیِکارشناسِراِخالفِاوضاعِوِاحوالِقضیهِتشخیصِدهد،ِنبایدِازِآنِپیرویِکند،ِوِنبایدِطبقِآنِاقدامِبهِصدورِرأیِکندِ.درِاینِحالتِنیز،ِاگرِقاضیِِر ✓

 آرایِمستندِبهِسوگندِقاطعِدعواِ)سوگندِبّتی(.ِِ .3
 چنینِرأییِقابلِفرجامِنیست؛ِاماِممکنِاستِقابلِتجدیدنظرِباشدِ. ✓

.ِحواستونِباشهِواژۀِ»کتبًا«ِدرِاینجاِ)برِخالفِاسقاطِحّقِتجدیدنظرخواهی(ِِخواهیِخودِراِنسبتِبهِآنِساقطِکردهِباشندفرجامِِآراییِکهِطرفینِحّقِ .4
 هِداشتهِباشیدِکهِ:درِاینِخصوص،ِتوّجِِنیست!

 خواهی،ِاسقاطِاینِحقِقبلِازِصدورِرأیِاستِ.فرجامِمنظورِازِاسقاطِحّقِ ✓
 پذیرِاستِ.یزِقبلِازِصدورِرأیِامکانخواهیِِنفرجامِطرفۀِحّقِاسقاطِیک ✓

 توصیف رأی: 
ِخواهیِنکردهِاستِ.قانون،ِدادگاهِراِمکلفِبهِتوصیفِرأیِخود،ِازِحیثِقابلیتِیاِعدمِقابلیتِفرجام .1
بهِغلط،ِغیرقابلِفرجامِِاگرِدادگاه،ِرأیِخودِراِازِحیثِقابلِفرجامِبودنِیاِنبودن،ِتوصیفِکند،ِاینِتوصیف،ِقطعیِنیست؛ِبنابراین،ِاگرِرأیِقابلِفرجام،ِِ .2

 خواهیِکردِ.توانِازِآنِفرجاممعرفیِشود،ِمی
خواهی،ِدیوانِعالیِکشورِقرارِعدمِاستماعِِخواهیِکرد،ِوِدرِصورتِفرجامتوانِازِآنِفرجاماگرِرأیِغیرقابلِفرجام،ِبهِغلطِقابلِفرجامِمعرفیِشود،ِنمی .3

 کندِ.دعواِصادرِمی
 ق.آ.د.م(  375و  374، 373، 371خواهی: )مواد جهات فرجام 

کهِنسبتِبهِآنِایرادِشدهِدادگاهِصادرکنندۀِرأی،ِصالحیتِذاتیِبرایِرسیدگیِبهِموضوعِراِنداشتهِباشدِوِدرِموردِعدمِرعایتِصالحیتِمحلی،ِوقتی .1
ِباشدِ.

 خواهیِاستِ.عدمِصالحیتِذاتی،ِدرهرصورتِازِجهاتِنقضِرأیِدرِمرحلۀِفرجام ✓
 اتِفرجامِاستِکهِنسبتِبهِآن،ِدرِموعدِمقررِ)جلسۀِاولِبدوی(ِایرادِشدهِباشدِ.عدمِصالحیتِمحلی،ِدرِصورتیِازِجه ✓

 رأیِصادره،ِخالفِموازینِشرعیِوِمقرراتِقانونیِباشدِ. .2
 هایِدولتیِوِسایرِمصوباتِدولتی،ِموجبِنقضِرأیِاستِ.نامههاِوِبخشنامهمخالفتِرأیِباِکلیۀِمقررات،ِاعمِازِقوانینِمصوبِمجلسِوِآیین ✓
قاضیِِمخالفتِرأیِباِموازینِشرعی،ِدرِصورتیِموجبِنقضِآنِدرِدیوانِعالیِکشورِاستِکهِبهِدلیل،ِسکوت،ِاجمال،ِابهام،ِنقص،ِیاِتعارضِقوانین،ِِ ✓

 شدِ.املزمِباشدِکهِبهِمنابعِمعتبرِاسالمیِیاِفتاوایِمعتبرِمراجعهِکند؛ِاماِباِوجودِاین،ِرأیِصادرهِراِمخالفِباِموازینِشرعیِانشاِکردهِب
دهد؛ِنهِقانونِِدیوانِعالیِکشورِجهتِرسیدگیِبهِاینِامرِکهِآرایِصادرهِوفقِقانونِصادرشدهِیاِخیر،ِقانونِزمانِصدورِرأیِراِمالکِعملِقرارِمی ✓

عالیِکشورِتأییدِِخواسته،ِطبقِقانونِزمانِصدورِرأی،ِدرِیکِفرآیندِصحیحِانشاِشدهِباشد،ِدرِدیوانِِزمانِرسیدگیِفرجامی؛ِبنابراین،ِاگرِرأیِفرجام
رِِشود؛ِحتیِاگرِدرِفاصلۀِصدورِرأیِتاِرسیدگیِفرجامی،ِیکِقانونِماهویِیاِشکلیِجدیدِتصویبِشدهِباشدِکهِطبیعتًاِرسیدگیِبدویِیاِتجدیدنظمی

 طبقِآنِصورتِنگرفتهِباشدِ.
ی،ِبرِموضوعِدعواِحاکمِباشد،ِعدمِرعایتِاینِقوانینِخارجیِِهایِدیِندرِمواردیِکهِبناِبرِقواعدِتعارضِقوانین،ِبایدِقوانینِخارجیِیاِقواعدِدینیِاقلیت ✓

 هاِدرِرأیِصادره،ِموجبِنقضِرأیِاستِ.وِقوانینِدینیِاقلیت
ایِازِاهمیتِباشد،ِکهِرأیِراِازِاعتبارِقانونیِبیندازد.ِدرِاینِخصوص،ِبایدِِعدمِرعایتِاصولِدادرسیِوِقواعدِآمرهِوِحقوقِاصحابِدعوا،ِاگرِبهِدرجه .3

 تِکهِ:توجهِداش
دیگر،ِاگرِرأیِصادره،ِخالفِاصولِبنیادینِدادرسیِِعبارتایِازِاهمیتِباشدِکهِعدمِرعایتِآنهاِبهِاساسِرأی،ِخللِواردِکند؛ِبهاینِقواعدِبایدِبهِدرجه ✓

ازِمواردِنقضِرأیِدرِمرحلۀِِِِتواندباشد،ِقابلِنقضِاست.ِبرایِمثال،ِتشکیلِجلسۀِدادگاهِدرِخارجِازِوقتِاداری،ِاگرِطرفینِدرِجلسهِحاضرِباشند،ِنمی
 ایِازِاهمیتِنیستِکهِرأیِراِازِاعتبارِبیندازدِ.فرجامِباشد؛ِزیراِبرِفرضِآنکهِاینِامرِخالفِقواعدِآمرهِباشد؛ِاماِبهِدرجه

 آرایِمغایرِباِیکدیگر،ِبدونِسببِقانونیِدرِیکِموضوعِوِبینِهمانِاصحابِدعواِصادرِشدهِباشدِ. .4
 کهِاینِدوِرأی،ِازِیکِدادگاه،ِیاِازِدوِیاِچندِدادگاهِصادرِشدهِباشدِ.ِِدرِاینِخصوص،ِتفاوتیِندارد ✓
ِطرفِیاِطرفینِیکِدعوا،ِقائمدرِاینِبند،ِوحدتِاصحابِدوِدعواِالزمِاست.ِالبتهِاگرِیک ✓ طرفِیاِطرفینِدعوایِالیهم(ِیکمقامِ)مانندِوراثِیاِمنتقل 
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 خواهیِکردِ.توانِبهِدلیلِمغایرتِآرا،ِفرجامدیگرِباشند،ِبازهمِمی
وجهِدادگاهِبهِاعتبارِِاگرِدرِجریانِرسیدگیِبهِپروندۀِدوم،ِبهِاعتبارِامرِمختومۀِرأیِاولِتوجهِشدهِباشد،ِباِدوِرأیِمغایرِمواجهِنبودیم.ِباِتوجهِبهِعدمِت ✓

 خواهیِبرطرفِشودِ.امرِمختومه،ِمغایرتِدوِرأیِبایدِبهِموجبِفرجام
خواهیِواقعِِهمِموردِفرجامشود؛ِالبتهِبهِاینِشرطِکهِآنشود.ِرأیِاولِنیزِدرِصورتِمغایرتِباِقانونِنقضِمیالصدورِنقضِمیدرِاینِصورت،ِرأیِموخر ✓

 ماندِ.شدهِباشد.ِدرِغیرِاینِصورت،ِبهِاعتبارِخودِباقیِمی
 شدهِناقصِبودهِوِیاِبهِدالیلِوِمدافعاتِطرفینِتوجهِنشدهِباشدِ.تحقیقاتِانجام .5
شود؛ِمانندِآنکهِقاضیِِوِمنطوقِرأی.ِاگرِاستداللتِرأیِوِنتیجۀِرأیِباِیکدیگرِتعارضِداشتهِباشد،ِرأیِمزبورِنقضِمیِتعارضِبینِاصحابِموجهۀِرأی .6

 شدِ.درِاستدالالتِرأیِخودِنسبتِبهِبطالنِقراردادِمنشأِدعوا،ِاستداللِکردهِباشدِوِدرِپایان،ِحکمِبهِتأییدِفسخِاینِقراردادِصادرِکردهِبا
 ازِقراردادِارائهِکردهِباشدِ.ِقاضیِتفسیرِناصحیحی .7
 عدمِصحتِمدارکِوِاسنادیِکهِمبنایِرأیِقرارگرفته،ِثابتِشودِ. .8

 احکام ِجهات فرجام: 
ِق.آ.د.مِتمثیلیِاستِ.371ِخواهیِمذکورِدرِمادۀِِجهاتِفرجام .1
 خواهیِاشارهِکندِ.خواهِدرِدادخواستِفرجامِخودِبهِجهاتِفرجامالزمِنیستِکهِفرجام .2
تواندِرأیِراِازِهمۀِجهاتِبررسیِِکند،ِوِدیوانِمیخواهیِدرِدادخواستِفرجام،ِدیوانِعالیِکشورِراِمحصورِوِمحدودِبهِجهاتِمذکورِنمیفرجامذکرِجهتِِ .3

 کندِ.
 ق.آ.د.م( 385  384، 379خواهی: )مواد شیوۀ فرجام 

ِتوانِبهِهریکِازِمراجعِذیلِتقدیمِکردِ:دادخواستِفرجامِراِمی .1
خواهیِشود؛ِبنابراینِحسبِِطورِکهِمشاهدهِشد،ِممکنِاستِازِرأیِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِفرجامخواسته.ِهماندۀِرأیِفرجامدفترِشعبۀِصادرکنِن ✓

 موردِدادخواستِفرجامِبایدِبهِدفترِشعبۀِبدویِیاِتجدیدنظرِتقدیمِشودِ.
 دفترِزندانِیاِبازداشتگاه،ِبرایِاشخاصیِکهِدرِزندانِیاِبازداشتِهستندِ. ✓
 اتِقضائیِالکترونیکِ.دفترِخدم ✓

موردِاعتراضِراِِاگرِدادخواستِبهِدفترِزندانِیاِبازداشتگاهِتقدیمِشود،ِآنِمرجعِبایدِدادخواستِراِثبتِوِسپسِبهِدفترِشعبۀِبدویِیاِتجدیدنظریِکهِرأیِِ .2
 صادرِکرده،ِبفرستدِ.

اگرِدرِتاریخِاولِتیرماه،ِدادخواستِبهِدفترِزندانِتقدیمِشودِوِدفترِِخواهیِاست.ِبرایِمثال،ِِتاریخِتقدیمِدادخواستِبهِهریکِازِمراجعِفوق،ِتاریخِفرجام .3
تیرِماهِآنِدادخواستِبهِدفترِدادگاهِمزبورِواصلِشود،ِهمانِتاریخِاولِتیرماه،20ِِِِخواستهِبفرستدِوِدرِتاریخِِزندانِآنِراِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِفرجام

 خواهیِاستِ.تاریخِفرجام
 رأیِموردِاعتراض،ِبایددادخواستِفرجامِراِازِحیثِکاملِیاِناقصِبودنِبررسیِکندِ.ِمدیرِدفترِشعبۀِصادرکنندۀ .4
 کندِ.اگرِمدیرِدفترِشعبۀِصادرکنندۀِرأیِموردِاعتراض،ِدادخواستِراِناقصِبداند،ِجهتِرفعِنقصِوِتکمیلِدادخواست،ِاقدامِمی .5
روز20ِِِِفرستد.ِویِِخواندهِمیسخهِازِدادخواستِفرجامِوِضمایمِراِبرایِفرجاماگرِدادخواستِکاملِباشدِیاِآنکهِکاملِشود،ِمدیرِدفترِشعبۀِمزبورِیکِن .6

 مهلتِبرایِارائۀِالیحۀِدفاعیهِدارد.ِبهِاینِعملِتبادلِلوایحِگوییم.ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:
 روزِاستِ.20ِخواهیِِروزِوِدرِفرجام10ِِمهلتِتبادلِلوایحِدرِتجدیدنظرِِ ✓

 خواندهِپاسخیِارائهِنکردهِباشد.شود؛ِحتیِاگرِفرجامپروندهِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِمیروز،20ِِبعدِازِانقضایِاینِ .7
 خواهیِتکمیلِوِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِشود.خواهیِشود،ِبازِهمِبایدِپروندۀِفرجاماگرِرأیِصادره،ِقابلِفرجامِنباشدِاماِنسبتِبهِآنِفرجام .8
 هایِعمومیِوِانقالبِنسخِضمنیِشدهِاستِ.شده،ِباِتوجهِبهِقانونِتشکیلِدادگاهبینیکشورِکهِدرِق.آ.د.مِپیشخواهیِازِطریقِدادستانِکلِِفرجام .9

 خواهی از طریق دادستان کل کشور: فرجام 
اِبهِهرِعلتیِدرِآنِموارد،ِِخواهیِنشده،ِیشدهِتاِاگرِازِرأیِقابلِفرجام،ِدرِمهلتِمقررِقانونیِفرجامبینیاینِشیوۀِفرجامِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِپیش .1

ِباشدِوِذی ِازِطریقِدادستانِکلِکشور،ِرسیدگیِفرجامیِِقرارِردِدادخواستِفرجامیِصادرِوِقطعیِشده ِباشد، ِبودنِآنِرأی نفع،ِمدعیِخالفِشرعِیاِقانون
ِراِتقاضاِکندِ.
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خواهیِِنقالبِنسخِضمنیِشدهِوِبنابراین،ِدرِحالِحاضرِفرجامهایِعمومیِوِااصالحیِقانونِتشکیالتِدادگاه18ِِدرِحالِحاضر،ِاینِشیوهِبهِاستنادِمادۀِِ .2
 ازِطریقِدادستانِکلِکشورِمنتفیِاستِ.

 ق.آ.د.م( 383تا  380خواهی: )مواد شرایط دادخواست فرجام 
ِشرایطیِکهِدرِدادخواستِفرجامِبایدِرعایتِشودِازِقرارِذیلِاستِ:

ِخواهِوکیلِاوِ؛نامِوِنامِخانوادگیِوِاقامتگاهِفرجام .1
 خوانده؛مِوِنامِخانوادگیِوِاقامتگاهِفرجامنا .2
 خواهی؛شمارۀِرأیِموردِفرجام .3
 شمارۀِشعبهِوِنامِدادگاهِصادرکنندۀِرأی؛ .4
 تاریخِابالغِرأی؛ .5
 خواهیِ؛ادلهِوِمنضماتِدادخواستِفرجام .6
ودِندارد.ِالبتهِرویۀِقضائیِدرِتجدیدنظرِنیز،ِِکردنِالیحهِبهِدادخواستِفرجامیِالزامیِاست؛ِبرخالفِتجدیدنظرخواهیِکهِقانونًاِچنینِالزامیِوجضمیمه .7

 داندِ.کردنِالیحهِراِالزامیِمیضمیمه
ِالبتهِِرضمیمه .8 ِندارد. ِالزامیِوجود ِتجدیدنظرخواهیِکهِقانونًاِچنین ِبرخالف ِاست؛ ِالزامی ِاعتراضِبهِدادخواستِفرجام، ِتصویرِدادنامۀِمورد ویۀِقضائیِِکردن

 داندِ.دنامهِراِالزامیِمیکردنِتصویرِدادرِتجدیدنظرِنیزِضمیمه
9. ِ تِسمتِاوست،ِبهِدادخواستِفرجام،ُِمنضمِکندِ.اگرِدادخواستِفرجام،ِتوسطِنمایندۀِمحکوم   علیهِتقدیمِشود،ِنمایندهِبایدِتصویرِسندیِراِکهُِمثب 

تِسمتِدرِمرحلۀِفرجام،ِدرِیکِنسخهِتقدیمِشود؛ِبرخالفِسایرِاوراقِکهِبایدِبهِتعد ✓  عالوۀِیکِنسخهِباشدِ.خواندگانِبهادِفرجامکافیِاستِکهِبرگۀُِمثب 
تِسندِبایدِدرِتمامِمراحلِدادرسیِبهِتعدادِخواندگان،ِبه ✓  عالوۀِیکِنسخِباشد؛ِجزِدرِمرحلۀِفرجامِکهِیکِنسخهِکافیِاستِ.مدرکُِمثب 
کردنِِگذارِنبایدِموجبِاینِظنِشودِکهِضمیمهقانونشده،ِنهِتصویرِآن؛ِاماِاینِتسامحِِق.آ.د.مِازِمدرکِمثبتِسمتِسخنِگفته381ِِمادۀ3ِِِِدرِبندِِ ✓

شود؛ِمانندِآنکهِولیِقهریِکهِِاصلِمدرکِمثبتِسمتِالزمِاست؛ِبلکهِتصویرِآنِنیزِکافیِاست؛ِزیراِدرِغیرِاینِصورتِنتایجِغیرمعقولیِحاصلِمی
 اشِراِبهِدادخواستِفرجامِضمیمهِکندِ.قصدِفرجامِدارد،ِملزمِخواهدِشدِاصلِشناسنامه

 شودِ.عالوۀِیکِنسخهِباشد،ِبهِاستثنایِمدرکِمثبتِسمتِکهِفقطِبهِنسخۀِاولِضمیمهِمیخواندگانِبهدخواستِوِمنضماتِآنِبایدِبهِتعدادِفرجامدا .10
واستۀِِخواهیِقرارِگرفتهِاست؛ِبنابراین،ِخایِاستِکهِشخصِنسبتِبهِآنِمحکومِشدهِوِموردِفرجامدرصدِارزشِخواسته5/5ِِخواهی،ِمعادلِِهزینۀِفرجام .11

 حقیِصادرِشدهِباشدِ.دعوایِبدوی،ِمالکِنیست؛ِمگرِآنکهِنسبتِبهِکلِآنِحکمِبرِمحکومیتِیاِبی
خواهیِکنند،ِپرداختِیکِِخواهیِکنندِوِچهِجداگانهِفرجاماگرِدرِرأیِموردِاعتراض،ِچندِشخصِمتضامنًاِمحکومِشدهِباشند،ِچهِایشانِتوأمًاِفرجام ✓

 هزینۀِدادرسیِبرِرویِدادخواست(ِکافیِاستِ.ِهزینۀِدادرسیِ)الصاقِیکِفقرهِتمبر
گذارِدرِمرحلۀِبدویِازِآنهاِسخنِگفته،ِاماِدرِفرجامِازِآنهاِسخنِنگفته،ِدرِفرجامِنیزِبایدِرعایتِشود؛ِمانندِامضایِدادخواست،ِِسایرِشرایطیِکهِقانون .12

 تنظیمِدادخواستِبهِزبانِفارسی،ِارائهِترجمۀِرسمیِاوراقِخارجیِوِ...ِ.
 ق.آ.د.م( 384جرای شرایط دادخواست فرجام: )مواد ضمانت ا

خواهِیاِوکیلِِخواهِیاِوکیلِاوِباشد،ِیعنیِاگرِدرِدادخواستِفرجام،ِنامِیاِاقامتگاهِفرجاماگرِنقصِدادخواستِفرجام،ِناشیِازِعدمِدرجِنامِیاِاقامتگاهِفرجام .1
ِشودِ.لِعملِمیشده،ِبهِنحوِذیصورتِغلطِدرجاوِدرجِنشدهِباشدِیاِمعلومِشودِکهِبه

 داردِ.خواستهِ)کهِممکنِاستِبدویِیاِتجدیدنظرِباشد(،ِاینِدادخواستِراِتاِپایانِمهلتِفرجام،ِمتوقفِنگهِمیمدیرِدفترِشعبۀِصادرکنندۀِرأیِفرجام ✓
 ِ.شوداگرِدادخواستِفرجامِتاِپایانِمهلتِفرجامِتکمیلِنشود،ِقرارِردِدادخواستِفرجام،ِتوسطِقاضیِشعبۀِمزبورِصادرِمی ✓
 شود.اینِقرارِبهِدیوارِدادگاهِالصاقِمی ✓
 اعتراضِدرِدیوانِعالیِکشورِاستِ.روزِازِتاریخِالصاق،ِقابل20ِاینِقرارِظرفِِ ✓
 اینِاعتراض،ِنیازمندِهزینهِوِتشریفاتِنیستِ. ✓
لوایحِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِموردِاعتراضِاعادهِاگرِاینِقرارِدرِدیوانِعالیِکشورِنقضِشود،ِدیوان،ِپروندهِراِبرایِانجامِوظایفِقانونی،ِمانندِتبادلِِ ✓

 کند.ِآنِدادگاه،ِمکلفِاستِکهِدادخواستِفرجامِراِبهِجریانِاندازدِوِپسِازِتبادلِلوایحِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِکندِ.می
 شودِ:ممکنِاستِنقضِدادخواستِفرجامِبهِدلیلِعدمِرعایتِسایرِمواردِباشد.ِدرِاینِحالتِبهِنحوِذیلِعملِمی .2
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 دهدِ.ایِبرایِرفعِنقصِمیروزه10ِدهنده،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِوِبهِاوِمهلتِِدرِاینِحالت،ِمدیرِدفتر،ِخطابِبهِدادخواست ✓
 کندِ.خواسته،ِقرارِردِدادخواستِفرجامِراِصادرِمیدرِصورتِعدمِرفعِنقص،ِقاضیِشعبۀِصادرکنندۀِرأیِفرجام ✓
 اعتراضِدرِدیوانِعالیِکشورِاستِ.روز،ِقابل20ِشودِوِظرفِمیدهندهِابالغِِاینِقرارِبهِدادخواست ✓
 اینِاعتراضِهزینهِوِتشریفاتِندارد. ✓
وردِاعتراضِاعادهِاگرِاینِقرارِدرِدیوانِعالیِکشورِنقضِشود،ِدیوانِپروندهِراِبرایِانجامِوظایفِقانونی،ِمانندِتبادلِلوایحِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِم ✓

 استِکهِدادخواستِفرجامِراِبهِجریانِاندازدِوِپسِازِتبادلِلوایحِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِکندِ.کند.ِآنِدادگاهِمکلفِمی
 ق.آ.د.م(  400تا  397خواهی: )مواد مهلت فرجام 

طعیتِرأیِابالغیِِروزِوِنسبتِبهِاشخاصِمقیمِدرِخارجِازِکشور،ِدوِماهِازِتاریخِابالغِرأیِقطعیِیاِق20ِِمهلتِفرجامِنسبتِبهِاشخاصِمقیمِداخلِایرانِِ .1
ِاست.ِبرایِمثالِ:

 شودِ.هایِواخواهیِوِتجدیدنظرخواهیِآغازِمینسبتِبهِحکمِغیابیِصادرهِازِدادگاهِبدوی،ِمهلتِفرجامِبعدِازِانقضایِمهلت ✓
 شودِ.،ِآغازِمیروزۀِاعتراضِبهِرأیِدادگاهِتجدیدنظرنسبتِبهِحکمِغیابیِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظر،ِمهلتِفرجامِبعدِازِانقضایِمهلتِبیست ✓
 شودِ.نسبتِبهِرأیِحضوریِبدوی،ِمهلتِفرجامِبعدِازِانقضایِمهلتِتجدیدنظرِآغازِمی ✓
 شود؛ِچراکهِچنینِرأییِازِهمانِتاریخ،ِقطعیِاستِ.نسبتِبهِحکمِحضوریِتجدیدنظر،ِمهلتِفرجامِازِتاریخِابالغِرأیِآغازِمی ✓

2. ِ روزِمهلتِبرایِتجدیدنظرِخواهدِداشت.ِبعد20ِِِِمهلتِواخواهیِداردِوِبعدِازِانقضایِمدتِواخواهی،ِِروز20ِِِعلیهِغایبِابتدا،ِاگرِرأیِغیابیِباشد،ِمحکوم 
 شودِ.خواهیِآغازِمیازِانقضایِاینِدوِمهلت،ِرأی،ِقطعیتِیافتهِوِبنابراین،ِمهلتِفرجام

رینِابالغِاست،ِچهِآخرینِابالغ،ِمربوطِبهِرأیِاولِباشدِِخواهیِبهِدلیلِمغایرتِدوِرأیِصورتِگرفتهِباشد،ِمالکِآغازِمهلتِفرجام،ِتاریخِآخاگرِفرجام .3
خواهِِلِبهِفرجاموِچهِمربوطِبهِرأیِدومِباشد؛ِبنابراین،ِمالکِتاریخِابالغِرأیِدومِ)رأیِموخرالصدور(ِنیست؛ِچراکهِممکنِاستِرأیِدوم،ِزودترِازِرأیِاِو

 ابالغِشودِ.
روزِدرِدیوانِعالی20ِِِِکند.ِاینِقرارِظرفِِرأیِموردِاعتراض،ِقرارِردِدادخواستِفرجامِراِصادرِمیخواهیِخارجِازِموعد،ِدادگاهِصادرکنندۀِِدرِصورتِفرجام .4

خواستهِتقدیمِشود؛ِتاِتوسطِآنِدادگاهِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِِاعتراضِاست.ِالبته،ِاعتراضِبهِاینِقرارِبایدِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِفرجامکشورِقابل
 شود.

 تمدید مهلت فرجام: 
ِشودِ.خواهیِتمدیدِمیق.آ.د.مِمهلتِفرجام306ِدرِصورتِوجودِعذرهایِچهارگانۀِمذکورِدرِمادۀِ .1

 اینِعذرهایِچهارگانهِعبارتِاستِاز: ✓
 ـِبیماریِمانعِحرکتِ؛

رسدِکهِبایدِِد،ِولیِبهِنظرِمیشوگذارِبیانِنکردهِکهِفوتِایشانِتاِچندِروز،ِعذرِموجهِمحسوبِمیـِفوتِیکیِازِوالدین،ِهمسرِیاِاوالد،ِ)البتهِگرچهِقانون
ِروز،ِعذرِموجهِدانستِ(7ِفوتِایشانِراِتاِِ
ِـِحوادثِقهری؛

رباییِیاِتوقیفِوِحبسیِاستِکهِشخصِقدرتِتقدیمِدادخواستِفرجامِراِبهِِـِتوقیفِیاِدرِحبسِبودنِ)البتهِمنظورِازِتوقیفِیاِحبسِغیرقانونی،ِمانندِآدم
ِ.ِ(دفترِزندانِیاِبازداشتگاهِنداشتهِباشد

دیگر،ِاینِمعاذیرِچهارگانهِدرِصورتیِِعبارتمواردِچهارگانۀِفوقِدرِصورتیِموجبِتمدیدِمهلتِفرجامِاستِکهِدرِپایانِمهلتِفرجامِبرقرارِباشد؛ِبه ✓
اثنایِمدتِفرجامِِِِخواهیِاستِکهِآخرینِروزِاقدامِفرجام،ِباِیکیِازِاینِمعاذیرِمصادفِباشد؛ِاماِاگرِیکیِازِاینِمعاذیرِدرموجبِتمدیدِمهلتِفرجام

ِحادثِشودِوِدرِهمانِاثنایِمدت،ِبرطرفِشود،ِازِموجباتِتمدیدِمهلتِنیستِ.
اِمعاذیرِِخواه،ِبایدِدرِدادخواستِفرجام،ِعذرِخودِراِبرایِقاضیِذکرِکندِوِاثباتِکند.ِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِموردِاعتراضِبایدِبررسیِکندِکهِآیفرجام ✓

دا اگرِ یاِخیر؟ِ داردِ وجودِ راِصادرِمیادعاییِ فرجامِ دادخواستِ ردِ قرارِ دانست،ِ راِمردودِ عذرِ وجودِ ادعایِ قرارِظرفِِدگاهِمزبورِ اینِ روز،20ِِِِکند.ِ
 اعتراضِدرِدیوانِعالیِکشورِاستِ.قابل

روزۀ20ِِِِبالغِوِمهلتِِخواهیِدارد،ِقبلِازِفرجامِفوتِکند،ِرأیِمجددًاِبهِوراثِاوِاخواهی،ِشخصیِکهِحقِفرجاماگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِمهلتِفرجام .2
 شودِ.جدیدیِبهِوراثِاوِدادهِمی
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خواهیِدارد،ِقبلِازِفرجامِمحجورِشود،ِیعنیِدچارِجنونِیاِسفهِشود،ِرأیِمجددًاِبهِقیمِاوِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِمهلتِفرجام،ِشخصیِکهِحقِفرجام .3
 توجهِداشتِکهِ:شود.ِالبتهِبایدِِروزۀِجدیدیِبهِقیمِاوِدادهِمی20ِابالغِوِمهلتِ

خواهیِنسبتِبهِخودِاصیلِِدرِصورتِسفیهِشدن،ِاگرِرأیِصادرهِناظرِبهِامورِغیرمالیِباشد،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِقیمِنیستِوِمهلتِفرجام ✓
 کند؛ِزیراِسفیهِازِتصرفِدرِامورِغیرمالیِخودِممنوعِنیستِ.ادامهِپیداِمی

ِابالغِرأیِوِدرِمهلتِفرجام .4 ِاز ِآنکهِفرجامشخصیِکهِحقِفرجامِِخواهی،اگرِبعد ِاز ِتصفیهِِخواهیِدارد،ِقبل ِبهِمدیر خواهیِکند،ِورشکستهِشود،ِرأیِمجددًا
 شود.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکهِ:روزۀِجدیدیِبهِمدیرِتصفیهِیاِادارۀِتصفیهِدادهِمی20ِیاِادارۀِتصفیهِابالغِوِمهلتِ

خواهیِِلیِباشد،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِمدیرِتصفیهِیاِادارۀِتصفیهِنیستِوِمهلتِفرجامدرِصورتِورشکستگی،ِاگرِرأیِصادرهِناظرِبهِامورِغیرما ✓
 کند؛ِزیراِورشکستهِازِتصرفِدرِامورِغیرمالیِخودِممنوعِنیستِ.نسبتِبهِخودِاصیلِادامهِپیداِمی

روزۀِجدیدی20ِِِشدهِیاِبهِخودِاصیلِابالغِوِمهلتِِاگرِسمتِشخصیِکهِحقِاعتراضِبهِرأیِداشته،ِزایلِشود،ِرأیِمجددًاِبهِشخصیِکهِدارایِسمتِ .5
 شود.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکهِ:بهِایشانِدادهِمی

 زوالِسمتِوکیل،ِنمایندۀِحقوقیِاداراتِدولتیِوِتغییرِمدیرانِشخصِحقوقی،ِمشمولِاینِبندِنیستِ. ✓
 استِ.ِشدهزوالِسمتِوکیلِدرِمقطعِبعدِازِابالغِرأی،ِمشمولِقواعدیِاستِکهِقباًلِبیان ✓

 ق.آ.د.م(  403به بعد و تبصرۀ مادۀ  390ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور: )مادۀ 
ِدرِدیوانِعالیِکشور،ِبهِترتیبِذیلِاستِ: رسیدگِی 

ِدهدِ.ارجاعِمیانِپسِازِوصولِپروندهِبهِدیوانِعالیِکشور،ِرئیسِدیوانِیاِیکیِازِمعاونینِوی،ِپروندهِراِباِرعایتِنوبتِوِترتیبِوصولِبهِیکیِازِشعبِدیِو .1
 کنندهِالزمِبداندِ.درِدیوانِعالیِکشور،ِاصلِبرِعدمِحضورِاصحابِدعواِوِعدمِدعوتِازِاصحابِدعواِاست؛ِمگرِدرِمواردیِکهِشعبۀِرسیدگی .2
 گیردِ:هاِصورتِمیهاِدرِدیوانِعالیِکشورِبهِترتیبِوصولِپروندهرسیدگیِبهِپرونده .3
 کندِ:طورِخارجِازِنوبتِرسیدگیِمیایِبهپروندهالیهِدیوان،ِبهِدرِدوِصورتِشعبۀِمرجوع ِ .4

 ق.آ.د.مِحلِاختالفِدرِصالحیتِمحاکم،ِبایدِخارجِازِنوبتِانجامِشودِ.29ِکهِطبقِمادۀِِدرِصورتِدستورِقانون،ِمانندِآن ✓
 درِصورتِتشخیصِرئیسِدیوانِعالیِکشورِ. ✓

 هاِنیزِاینِقاعدهِبرقرارِاستِ.شعبۀِدیگریِارجاعِداد؛ِمگرِبهِتجویزِقانون.ِدرِسایرِدادگاهالیهِاخذِوِبهِتوانِآنِراِازِشعبۀِمرجوع ِپسِازِارجاعِپرونده،ِنمی .5
 دهدِ.کندِیاِبرایِتهیهِگزارش،ِبهِیکیِازِاعضایِشعبهِارجاعِمیرئیسِشعبه،ِموضوعِدادخواستِفرجامیِراِمطالعهِوِگزارشِتهیهِمی .6
 خواهِوِجهاتِقانونیِموردِرسیدگیِفرجامیِباشدِ.وِبررسیِکاملِدرِخصوصِاعتراضاتِفرجامگزارشِبایدِمستدلِوِجامع،ِیعنیِحاویِجریانِماهیتِدعواِ .7
طورِمشروحِوِِاطالعیِازِمبانیِقضائیِمشاهدهِشود،ِبهاند،ِتخلفیِازِموادِقانون،ِیاِاعمالِغرضِوِبیاگرِهرِیکِازِقضاتیِکهِدرِآنِپروندهِدخالتِداشته .8

 شودِ.رئیسِشعبه،ِرونوشتیِازِگزارشِمذکورِبهِدادگاهِعالیِانتظامیِقضاتِارسالِمیِشود.ِبهِدستورمستدل،ِدرِگزارشِذکرِمی
شودِتاِبهِمحضِوصول،ِابالغِشودِوِرسیدگیِآنِبهِدیوانِعالیِِاوراقِاخطاریۀِدیوانِعالیِکشور،ِبهِدادگاهِبدویِمحلِاقامتِهرِیکِازِطرفینِارسالِمی .9

گیردِوِاوراقِبرایِابالغ،ِبهِدادگاهِخارجیِِارجِازِکشور،ِابالغِتوسطِمأمورینِسیاسیِیاِکنسولیِصورتِمیکشورِارسالِشود.ِالبتهِبرایِابالغِبهِمخاطبِخ
 شودِ.ارسالِنمی

توانندِباِاجازۀِرئیسِِکندِوِطرفینِیاِوکالیِآنانِدرِصورتِحضور،ِمیدرِموقعِرسیدگی،ِعضوِممیز،ِگزارشِپروندهِوِمفادِاوراقیِراِکهِالزمِاستِقرائتِمی .10
 ه،ِمطالبِخودِراِاظهارِکنندِ.شعب

 منزلۀِرأیِآنِشعبهِاستِ.باِتوجهِبهِتعددِقاضیِدرِشعبِدیوان،ِنظرِاکثریتِقضاتِهرِشعبهِ)اعمِازِرئیس،ِمعاونِوِمستشار(،ِبه .11
 شیوۀِصدورِرأیِدرِدیوانِعالیِکشور،ِشبیهِشیوۀِصدورِرأیِدرِدادگاهِبدویِاستِ. .12
 ارِسهوِقلمِشود،ِتصحیحِمواردِسهوِقلمِباِخودِشعبۀِدیوانِاستِ.اگرِشعبۀِدیوانِعالیِکشورِدرِصدورِرأیِدچ .13

 ق.آ.د.م(   386خواهی: )مادۀ اثر تعلیقی فرجام 
قیدِوِشرطِنیست؛ِبلکهِاثرِتعلیقیِفرجامی،ِمحدودِوِمقیدِبهِشرایطیِبهِشرحِخواهی،ِبرخالفِواخواهیِوِتجدیدنظر،ِدارایِاثرِتعلیقیِمطلقِوِبیفرجام

ِذیلِاستِ:
ِاثرِتعلی .1 ِ بهِمالیِ:قیِنسبتِبهِمحکوم  لهِتأمینِمناسبِأخذِخواهدِشد.ِِدرِصورتِلزوم،ِبهِتشخیصِدادگاهِصادرکنندۀِحکم،ِقبلِازِاجرایِحکم،ِازِمحکوم 

 درِاینِخصوص،ِبایدِتوجهِداشتِکه:
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طورِمطلقِدستورِتأخیرِِتواندِبهکند.ِدادگاهِنمیممکنِاستِدادگاه،ِاساسًاِنیازیِبهِگرفتنِتأمینِتشخیصِندهدِوِاجرا،ِبدونِسپردنِتأمینِادامهِپیداِِ ✓
 لهِآنِراِنسپاردِ.اجراِراِبدهد؛ِبلکهِاینِدستورِدرِفرضیِقابلِصدورِاستِکهِدادگاه،ِتأمینیِراِتعیینِکندِوِمحکوم ِ

 نویسِشدنِنداردِ.شودِوِنیازِبهِپاِکاعتراضِنیست،ِبهِطرفینِابالغِنمیقرارِتأخیرِاجرا،ِقابل ✓
 اعتراضِنیستِ.نقدِیاِغیرنقدِباشد.ِمیزانِتأمینِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِوِنوعِتأمینِوِمیزانِآنِقابلِتواندتأمینِمی ✓
 گیریِدرِخصوصِتأخیرِاجرا،ِباِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِاست،ِنهِدیوانِعالی.تصمیم ✓

2. ِ ِ  مالی:بهِغیراثرِتعلیقیِنسبتِبهِمحکوم  تأمینِمناسبِبدهدِاجرایِحکمِتاِصدورِرأیِفرجامیِبهِِعلیهِِاگرِبهِتشخیصِدادگاهِصادرکنندۀِحکم،ِمحکوم 
 تأخیرِخواهدِافتاد.ِدرِاینِخصوص،ِبایدِتوجهِداشتِکهِ:

 گیریِدرِخصوصِتأخیرِاجراِباِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِاستِ.تصمیم ✓
 نویسِشدنِنداردِ.شودِوِنیازِبهِپاِکاعتراضِنیست،ِبهِطرفینِابالغِنمیطورِکهِقباًلِبیانِشدِقرارِتأخیرِاجرا،ِقابلهمان ✓
 اعتراضِنیست.تواندِنقدِیاِغیرنقدِباشد.ِمیزانِتأمینِبستهِبهِنظرِقاضیِاست،ِوِنوعِتأمینِوِمیزانِآنِقابلطورِکهِقباًلِبیانِشد،ِتأمینِمیهمان ✓

 اجراستِ.خواهیِرأیِقابلدرِمهلتِفرجام .3
شدنِآنِحکمِاست؛ِکهِعبارتِاستِِدیگر،ِاجرایِبرخیِازِآرایِمحاکم،ِمنوطِبهِنهاییعبارتبهخواهیِنسبتِبهِبرخیِازِآرا،ِدارایِاثرِتعلیقیِاست؛ِِفرجام .4

 از:
 شدنِحکمِصادرهِاستِ.اجرایِحکمِطالق،ِمنوطِبهِنهایی ✓
دریافتِشدهِوِشودِکهِگواهیِحصرِوراثِاگرِشخصیِفوتِکندِوِملکیِدرِدفترِامالکِبهِنامِاوِثبتِشدهِباشد،ِملکِدرِصورتیِبهِنامِوراثِاوِثبتِمی ✓

 االرث،ِبینِوراثِتوافقِباشدِیاِدرِصورتِاختالف،ِدرِاینِخصوصِحکمِنهاییِشودِ.درِخصوصِسهم
خواهیِازِرأییِکهِاجراشده،ِرأیِمزبورِنقضِشودِوِتغییرِیابد،ِدرِاینِصورت،ِاقداماتِاجراییِبهِدستورِدادگاهِاجراکنندۀِحکمِبهِحالتِواسطۀِفرجاماگرِبه .5

 دِ.شوقبلِاعادهِمی
 دعاوی طاری در فرجام: 

ِخواهی،ِدعاویِاضافی،ِمتقابلِوِجلبِثالثِراهِنداردِ.درِفرجام .1
ِبهِم .2 ِپروندهِراِبرایِرسیدگیِمجدد ِنقضِو گرِدیوانِعالیِکشورِرأیِموردِفرجامِرا ِا ِاما ِندارد؛ ِثالثِدرِدیوانِعالیِکشورِراه ِتجدیدنظرِِدعوایِورود ِیا ِبدوی رجع

 پذیرِاستِ.ورودِثالثِامکاناعادهِکند،ِدرِآنِمرجع،ِ
دهِبهِدادگاهِبدویِِتوجهِداشتهِباشیدِکهِدرِخودِدیوانِعالیِکشور،ِنهِورودِثالثِراهِداردِوِنهِجلبِثالث؛ِاماِممکنِاستِکهِدرِصورتِنقضِرأیِوِاعادۀِپرون .3

 یاِتجدیدنظر،ِدرِآنِمرجع،ِورودِثالثِصورتِگیرد؛ِاماِدرِآنِمقطعِهمِجلبِثالثِممکنِنیستِ.
 و ( 384خواهی: )مواد یمات نسبت به دادخواست فرجام تصم

خواهیِشدهِ)کهِممکنِاستِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِباشد(،ِِطورِکهِمشاهدهِشد،ِدادگاهیِکهِازِرأیِآنِفرجاماگرِدادخواستِفرجام،ِناقصِباشد:ِهمان .1
ِِ:کند.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهقرارِردِدادخواستِفرجامیِراِصادرِمی

 اعتراضِدرِدیوانِعالیِکشورِاستِ.روزِقابل20ِاینِقرار،ِظرفِ ✓
 اعتراضِبهِاینِقرار،ِتشریفاتِوِهزینهِنداردِ. ✓
 اعتراضِبهِاینِقرار،ِنیازِبهِتبادلِلوایحِنداردِ. ✓
می ✓ صادرِ دادخواستِ ردِ قرارِ دفتر،ِ مدیرِ دادخواست،ِ نقصِ صورتِ درِ کهِ بدوی،ِ مرحلۀِ دادگاهبرخالفِ فرجام،ِ مرحلۀِ درِ دادخواستِِکند؛ِ ردِ قرارِ ِ،

 کندِ.خواهیِراِصادرِمیفرجام
خواهیِشدهِ)دادگاهِبدویِیاِتجدیدنظر(،ِقرارِِاگرِدادخواستِفرجام،ِبدونِعذرِموجه،ِخارجِازِمهلتِقانونیِتقدیمِشدهِباشد:ِدادگاهیِکهِازِرأیِآنِفرجام .2

 خصوص،ِنیزِجاریِاستِ.کند.ِسایرِنکاتِمندرجِدرِبندِفوقِدرِاینِردِدادخواستِفرجامیِراِصادرِمی
رغمِناقصِبودن،ِبهِجریانِافتادهِباشد،ِوِبهِدیوانِعالیِکشورِارسالِشدهِباشد:ِدیوانِعالی،ِپروندهِراِباِذکرِمواردِنقص،ِبهِدفترِِاگرِدادخواستِفرجام،ِعلی .3

 انونیِاقدامِکندِ.کندِتاِآنِدفتر،ِنسبتِبهِرفعِنقصِوِانجامِوظایفِقخواستهِاعادهِمیدادگاهِصادرکنندۀِرأیِفرجام
فرجام .4 فرجاماگرِ دادخواستِ بهِ رسیدگیِ ازِ قبلِ تاِ فرجامخواه،ِ دادخواستِ دادخواستِِخواهی،ِ ابطالِ قرارِ کشورِ عالیِ دیوانِ کند:ِ مستردِ راِ خودِ خواهیِ

 کندِ.خواهیِراِصادرِمیفرجام
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ِبهِفرجام .5 ِنسبت ِبهِقوتِخودِباقیِمیکندِوِرأیِفرجاماستماعِدعواِصادرِمیِِخواهی،ِقرارِعدماگرِدیوانِعالیِکشور،ِرأیِراِغیرقابلِفرجامِبداند:  ماند.خواسته
صورتِیکِحکمِاست،ِازِحیثِاستدالل،ِصحیحِبداند؛ِاماِآنِراِیکِقرارِتشخیصِدهد:ِرأیِراِازِحکمِاگرِدیوانِعالیِکشور،ِرأیِموردِاعتراضِراِکهِبه .6

 کندِ.بهِقرارِتأییدِوِنهایتًاِتأییدِمی
کشور،ِرأیِموردِاعتراضِراِکهِبهِصورتِیکِقرارِصادرِشده،ِصحیحِبداند،ِولیِاستدالالتِآنِراِصحیحِنداند:ِباِتصحیحِجهاتِاستداللیِِاگرِدیوانِعالیِِ .7

دِدعواِتغییرِکند،ِِکند.ِاگرِنیازِبهِتصحیحِعنوانِقرارِباشد،ِبرایِمثال،ِالزمِباشدِکهِعنوانِقرار،ِازِابطالِدادخواستِبهِقرارِِرآنِقرار،ِآنِراِنهایتًاِتأییدِمی
 شودِ.شودِوِنهایتًاِرأیِتأییدِمیاینِتغییرِعنوانِتوسطِدیوانِانجامِمی

ادِشدهِباشدِِاگرِدیوانِعالیِکشور،ِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِ)اعمِازِحکمِیاِقرار(ِراِفاقدِصالحیتِتشخیصِدهد:ِدرهرصورت،ِچهِنسبتِبهِصالحیتِذاتیِایِر .8
 فرستد.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکه:وِپروندهِراِبهِمرجعِصالحِمیوِچهِایرادِنشدهِباشد،ِرأیِراِنقضِِ

عدمِصالحیتِذاتیِدرِصورتیِموجبِنقضِرأیِاستِکهِدادگاهِدرِزمانِصدورِرأی،ِفاقدِصالحیتِباشد.ِتغییراتِصالحیتِذاتیِبعدِازِصدورِرأیِِ ✓
 درِصحتِآنِتأثیرِنداردِ.

✓ ِِ بناِبرِقواعدِحلِاختالفِدرِصالحیت،ِتوسطِدیوانِعالیِکشور،ِصالحِبرایِرسیدگیِشناختهِشدهِباشد،ِِاگرِدادگاهیِکهِرأیِراِصادرِکرده، قباًلِ
 کندِ.دیوانِعالیِکشورِمجددًاِرأیِآنِدادگاهِراِبرِمبنایِعدمِصالحیتِذاتیِنقضِنمی

کننده،ِِاِتوجهِبهِبرتریِدیوانِبرِتمامِمراجعِرسیدگیفرستد.ِبداندِمیپسِازِنقضِرأیِبهِدلیلِعدمِصالحیت،ِدیوانِآنِراِبهِمرجعیِکهِصالحِمی ✓
 مرجعِمزبورِمکلفِبهِتبعیتِازِنظرِدیوانِوِرسیدگیِبهِپروندهِاستِ.

مقررِ)تاِِِِاگرِدیوانِعالیِکشور،ِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِ)اعمِازِحکمِیاِقرار(ِراِفاقدِصالحیتِمحلیِتشخیصِدهد:ِاگرِنسبتِبهِصالحیتِمحلیِدرِموعد .9
فرستد.ِدرِغیرِاینِصورتِ)اگرِایرادِنشدهِباشد(،ِبدینِعلتِرأیِراِۀِاولِبدوی(ِایرادِشدهِباشد،ِدیوانِرأیِراِنقضِوِپروندهِراِبهِمرجعِصالحِمیپایانِجلس
 کند.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکهِ:نقضِنمی

ندارد،ِعدمِصالحیتِمحلیِدرِصورتیِموجبِنقضِرأیِاستِکهِهایِجاریِاثرِفوریِِباِتوجهِبهِآنکهِتغییرِقواعدِصالحیتِمحلی،ِنسبتِبهِپرونده ✓
 گیریِدادگاهِتأثیرِنداردِ.دادگاهِدرِزمانِتقدیمِدادخواستِبدوی،ِصالحیتِمحلیِنداشتهِباشد.ِتغییراتِبعدیِصالحیتِدرِصحتِتصمیم

الیِکشور،ِصالحِبهِرسیدگیِشناختهِشدهِباشد،ِدیوانِاگرِدادگاهیِکهِرأیِراِصادرِکرده،ِقباًلِبناِبرِقواعدِحلِاختالفِدرِصالحیت،ِتوسطِدیوانِع ✓
 کندِ.عالیِکشورِمجددًاِرأیِآنِدادگاهِراِبرِمبنایِعدمِصالحیتِنقضِنمی

کننده،ِمرجعِِفرستد.ِباِتوجهِبهِتفوقِدیوانِبرِتمامِمراجعِرسیدگیداندِمیپسِازِنقضِرأیِبهِدلیلِعدمِصالحیت،ِدیوانِآنِراِبهِمرجعیِکهِصالحِمی ✓
 رِمکلفِبهِتبعیتِازِدیوانِوِرسیدگیِبهِپروندهِاستِ.مزبو

رسیدگیِماهویِِِِاگرِرأیِصادره،ِیکِقرارِباشدِوِدیوانِعالیِکشورِآنِراِبهِهرِدلیلی،ِغیرِازِعدمِصالحیت،ِنقضِکند:ِقرارِراِنقضِکردهِوِپروندهِراِجهت .10
 اشیدِکهِ:کند.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِببهِهمانِشعبۀِصادرکنندۀِقرار،ِاعادهِمی

 شودِ.الذکر،ِبهِمرجعِصالحِارسالِمیفوق9ِو8ِِِاگرِدلیلِنقضِقرار،ِعدمِصالحیتِباشد،ِپروندهِوفقِترتیباتِمقررِدرِبندهایِ ✓
پروندهِدرِِفرستد؛ِزیراِبهِماهیتِِاگرِقرارِدرِدادگاهِبدویِصادرِوِدرِدادگاهِتجدیدنظرِتأییدِشدهِباشد،ِدیوانِعالیِپروندهِراِبهِهمانِشعبۀِبدویِمی ✓

پذیرِنیست؛ِاماِِمرحلۀِبدویِرسیدگیِنشدهِوِتاِزمانیِکهِدرِمرحلۀِبدویِرسیدگیِماهویِصورتِنگیرد،ِرسیدگیِماهویِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِامکان
 شودِ.اگرِقرارِازِدادگاهِتجدیدنظرِصادرِشدهِباشد،ِپروندهِبهِهمانِشعبۀِتجدیدنظرِارسالِمی

تواندِباِصدورِقرار،ِپروندهِراِمختومهِِدهِبهِآنجاِارجاعِشده،ِمکلفِبهِتبعیتِازِدیوانِوِورودِدرِماهیتِاستِوِنمیدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظریِکهِپروِن ✓
ارِصادرهِکند؛ِمگرِآنکهِعلتِجدیدیِحادثِشدهِباشدِکهِمانعِازِورودِدرِماهیتِپروندهِشودِوِصدورِقرارِراِتوجیهِکند.ِبرایِمثال،ِفرضِکنیدِکهِقِر

،ِدرِدیوانِعالیِنقضِشودِوِپروندهِبهِشعبۀِبدوی،ِاعادهِشود؛ِاماِمتعاقبًا،ِیکیِازِطرفینِفوتِکند.ِباِتوجهِبهِآنکهِطالق،ِدعواییِدرِپروندۀِطالِق
 رسیدگیِنیست،ِدادگاهِبایدِبهِعلتِفوتِآنِشخص،ِقرارِسقوطِدعواِصادرِکندِ.قائمِبهِشخصِاستِوِدرِصورتِفوتِیکیِازِطرفین،ِقابل

یکِحکمِباشدِوِدیوان،ِآنِراِبهِدلیلِنقصِتحقیقات،ِنقضِکند:ِپروندهِراِبهِهمانِدادگاهِصادرکنندۀِحکم،ِبرایِتکمیلِتحقیقاتِوِِاگرِرأیِصادره،ِِ .11
 کند.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشیدِکه:صدورِمجددِرأیِارسالِمی

 داند،ِبهِطورِدقیقِبیانِکندِ.شعبۀِدیوانِعالیِکشورِبایدِمواردیِراِکهِناقصِمی ✓
ندهِدادگاهِمکلفِبهِتکمیلِتحقیقات،ِوفقِنظرِدیوانِعالیِکشورِوِصدورِمجددِرأیِاست؛ِمگرِآنکهِعلتِجدیدیِحادثِشدهِباشد؛ِکهِرسیدگیِبهِپرو ✓

شودِوِبهِتبعِآنِتکمیلِتحقیقاتِِمنتفیِشود.ِبرایِمثال،ِاگرِدرِیکِدعوایِقائمِبهِشخص،ِیکیِازِطرفینِفوتِکند،ِقرارِسقوطِدعواِصادرِمی
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 شودِ.نتفیِمیم
بنابراین،ِِِِالزامِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِبهِتکمیلِتحقیقات،ِلزومًاِبهِمعنایِغلطِبودنِرأیِصادرهِنیست؛ِبلکهِبهِمعنایِناقصِبودنِتحقیقاتِاست؛ ✓

 صادرِکندِ.ممکنِاستِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِپسِازِتکمیلِتحقیقات،ِمجددًاِبهِهمانِنتیجۀِسابقِبرسدِوِرأییِمانندِرأیِسابقِ
رأی،ِپروندهِِِاگرِدادگاهِبدوی،ِحکمیِصادرِکندوِدادگاهِتجدیدنظرِنیزِآنِراِعینًاِتأییدِکند،ِولیِدیوانِعالیِکشورِتحقیقاتِراِناقصِبداند،ِضمنِنقض ✓

جدیدنظرِنیزِبهِموجبِتأییدِِکند؛ِزیراِبهِماهیتِپروندهِدرِمرحلۀِبدویِرسیدگیِماهویِصورتِگرفتهِوِدادگاهِتراِبهِهمانِشعبۀِتجدیدنظرِارسالِمی
 معنیِاستِ.حکمِبدویِبهِماهیتِپروندهِرسیدگیِکردهِوِبنابراین،ِبازگشتِمجددِپروندهِبهِمرحلۀِبدوی،ِبی

عرضِهمانِِاگرِرأیِصادره،ِیکِحکمِباشدِوِدیوانِعالیِکشورِآنِراِبهِهرِدلیلی،ِغیرِازِعدمِصالحیتِوِنقضِتحقیقات،ِنقضِکند:ِپروندهِبهِشعبۀِهم .12
شودِوِآنِشعبه،ِمکلفِاستِبهِپروندهِرسیدگیِکندِکهِممکنِاستِنتیجۀِاینِرسیدگی،ِِایِکهِرأیِراِصادرِکرده،ِبرایِرسیدگیِمجددِارسالِمیعبهش

هِیدصدورِحکمیِمنطبقِبرِحکمِنقضِشدۀِقبلیِباشد.ِبهِاینِحکم،ِحکمِاصراریِگوییم؛ِبدینِمعنیِکهِشعبۀِدومِبرِهمانِحکمِشعبۀِاول،ِاصرارِورِز
 استِ.

 خواهیِجدیدِبهِآنِارجاعِشده،ِممکنِاستِحکمِراِتأییدِیاِآنکهِحکمِراِنقضِکندِ.ایِازِدیوانِکهِفرجامخواهیِشود،ِشعبهاگرِمجددًاِازِاینِحکم،ِفرجام
عبِحقوقی،ِرأیِِشود.ِاگرِاکثریتِاعضایِهیئتِعمومیِشاگرِشعبۀِدیوانِحکمِصادرهِراِنقضِکند،ِپروندهِدرِهیئتِعمومیِشعبِحقوقیِطرحِمی

شود،ِکهِشعبۀِمزبورِمکلفِاستِباِعرضِدیگریِارسالِمیماندِوِاگرِرأیِراِنقضِکنند،ِپروندهِبهِشعبۀِهمصادرهِراِتأییدِکنند،ِرأیِبهِقوتِخودِباقیِمی
ِاشتهِباشیدِکهِ:لحاظِاستدالالتِهیئتِعمومیِشعبِحقوقی،ِبهِموضوعِرسیدگیِکردهِوِرأیِمقتضیِراِصادرِکند.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِد

ِکندِ.هاییِازِرأیِکهِنقضِشده،ِاقدامِبهِرسیدگیِمجددِمیالیهِفقطِنسبتِبهِقسمتدادگاهِمرجوع ِ ✓
عرضِدرِیکِحوزۀِقضائیِِترینِدادگاهِهماگرِدادگاهِصادرکنندۀِحکم،ِشعبۀِدیگریِبرایِارسالِپروندهِبهِآنجاِنداشتهِباشد،ِدرِاینِصورت،ِبهِنزدیک ✓

 ِ.شوِدمجاورِارسالِمی
شودِوِِچهارمِقضاتِ)رؤسا،ِمستشارانِوِمعاونین(ِشعبِحقوقیِدیوانِتشکیلِمیهیئتِعمومیِشعبِحقوقیِدیوانِعالیِکشورِباِحضورِحداقلِسه ✓

 قضاتِشعبِجزاییِدرِآنِحضورِندارندِ.
 االتباعِنیستِ.الزماگرِیکِرأیِاصراریِدرِهیئتِعمومیِشعبِحقوقیِدیوانِتأییدِشود،ِبرخالفِرأیِوحدتِرویهِبرایِسایرِمحاکم،ِِ ✓
شده،ِمکلفِبهِتبعیتِازِاستداللِهیئتِعمومیِشعبِحقوقیِاست؛ِیعنیِمکلفِاستِازِطریقِتفسیرِوِِعرضِسومِکهِپروندهِبهِآنجاِارسالشعبۀِهم ✓

هویِراِصادرِکند.ِتوجهِداشتهِباشیدِِآوردهِوِبرِآنِمبنا،ِرأیِصادرهِراِنقضِکرده،ِتبعیتِکندِوِرأیِمِااستنتاجیِکهِهیئتِمزبورِازِقانونِیاِقراردادِبهِعمل
 عرضِسومِمکلفِبهِتبعیتِازِآنِنظرِماهویِباشدِ.کند،ِکهِشعبۀِهمکهِهیئتِمزبورِاقدامِبهِبیانِنظرِماهویِنمی

 اعتراضِنیستِ.عرضِسوم،ِقطعیِاستِوِمجددًاِقابلرأیِشعبۀِهم ✓
دِوِازِسایرِجهات،ِآنِراِصحیحِبداند:ِمواردِسهوِقلمِرا،ِخودِبرطرفِکردهِوِرأیِراِِاگرِدیوانِعالیِکشور،ِرأیِصادرهِراِفقطِمتضمنِمواردیِسهوِقلمِبداِن .13

 کندِ.ابرامِمی
کند؛ِیعنیِرأیِصادرهِراِنقضِکردهِاماِرسیدگیِمجددِبهِپروندهِالزمِنیست.ِِنقضِبالِارجاع:ِدرِمواردیِدیوانِعالیِکشورِرأیِصادرهِراِنقضِبالِارجاعِمی .14

 رارِذیلِاست:مواردِنقضِبالِارجاعِازِق
 اگرِعلتِنقض،ِمغایرتِآنِباِحکمیِباشدِکهِقباًلِصادرِشده،ِدرِاینِصورت،ِحکمِمؤخرالصدورِنقضِشدهِوِرسیدگیِدیگریِالزمِنداردِ. ✓
صورت،ِهمانِهایِرأی،ِایرادیِنداشتهِباشد.ِدرِاینِِاگرِبخشیِازِرأیِصادره،ِخارجِازِخواستۀِخواهانِباشدِیاِبیشِازِخواستۀِاوِباشدِوِسایرِبخش ✓

 شود.ِرسیدگیِدیگریِنیزِبهِپروندهِالزمِنیستِ.هایِرأی،ِابرامِمیقسمتِرأی،ِنقضِشدهِوِبقیۀِقسمت
 

 فرجام تبعی:  
تواندِضمنِجوابِخود،ِنسبتِِخواندهِمیخواهیِیکیِازِطرفینِقرارِگیرد.ِفرجامممکنِاستِیکِرأی،ِجزئًاِبهِضررِهرِیکِازِطرفینِباشدِوِدرِموردِفرجام

تبعیِِخواندۀِاصلیِدرِبرابرِفرجامخواهیِفرجامدیگر،ِفرجامعبارتخواهیِتبعیِکند؛ِبهآنِقسمتِازِرأیِکهِعلیهِاوست،ِفرجامبهِِ خواهِاصلیِرا،ِفرجامِ
ِنامیمِ.می

 ق.آ.د.م(  416تا  413اوصاف فرجام تبعی: )مواد 
اند،ِفرجامِتبعیِِخواهیِنکردهتوانِعلیهِکسانیِکهِفرجامطرحِاست؛ِبنابراین،ِنمیخواهِاصلیِقابلخواندۀِاصلیِدرِبرابرِفرجامفرجامِتبعیِازِجانبِفرجام .1
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ِدرخواستِکردِ.
 خوانده،ِفرجامِتبعیِبخواهدِ.تواندِدرِبرابرِفرجامِتبعیِفرجامخواهِاصلیِنمیفرجام .2
 آیدِ.نیازِبهِدادخواستِنداردِوِبدونِتشریفاتِبهِعملِمی .3
 نیازِبهِهزینۀِدادرسیِنداردِ. .4
مهلتِِِِتبعیِبایدِدرِضمنِپاسخِبهِفرجامِاصلیِمطرحِشود،ِبنابراین؛ِمهلتِآنِهمانِمهلتیِاستِکهِبرایِپاسخِبهِفرجامِاصلیِمقررِاست؛ِبنابراین،فرجامِِ .5

 خواهیِاصلیِاستِ.روزِازِتاریخِابالغِدادخواستِفرجام20ِفرجامِتبعیِِ
خواهیِکردهِباشدِِشودِکهِطرفِدیگرِفرجامجامِتبعی،ِدرِصورتیِبرایِطرفِمقابلِایجادِمیبقاِوِزوالِآنِوابستهِبهِبقاِوِزوالِفرجامِاصلیِاست؛ِیعنیِحقِفِر .6

شدهِوِِخواه،ِفرجامِاصلیِخودِراِمستردِکندِیاِبهِهرِدلیل،ِفرجامِاصلیِردِشودِوِموردِرسیدگیِدرِدیوانِقرارِنگیرد،ِحقِفرجامِتبعیِنیزِساقطوِاگرِفرجام
گیرد؛ِزیراِفرجامِتبعیِدرِضمنِپاسخِبهِفرجامِاصلیِبیانِشدهِاست.ِبدیهیِاستِِآمدهِباشد،ِموردِرسیدگیِقرارِنمیعملکهِفرجامِتبعیِبهحتیِدرصورتی

 شود.کهِوقتیِبهِفرجامِاصلیِرسیدگیِنشود،ِبهِپاسخِآنِهمِرسیدگیِنمی
 

 اعادۀ دادرسی: 
،ِبهِدلیلِوجودِجهاتِخاصِمذکورِدرِقانونِرا،ِاعادۀِدادرسیِگوییم؛ِرسیدگیِمجددِبهِپروندهِتوسطِهمانِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِقطعیاعادۀ دادرسی:  

ِتواندِبهِدرخواستِیکیِازِطرفینِدعوا،ِمجددًاِبهِپروندهِرسیدگیِکندِ.دیگر،ِجهاتیِوجودِداردِکهِدرِصورتِبرقراریِآنِجهات،ِدادگاهِمیعبارتبه
 های اعادۀ دادرسی: ویژگی

ِرأیِاست؛ِچراِکهِمحدودِبهِجهاتِخاصِاستِ.العادۀِشکایتِازِهایِفوقجزءِروِش .1
 ایِباِهرِموضوعیِممکنِاستِرخِدهدِ.اعادۀِدادرسیِازِحیثِموضوع،ِمحدودیتِندارد؛ِبنابراین،ِنسبتِبهِهرِپرونده .2
 کنندۀِحکمِقطعیِاستِ.رسیدگیِبهِآن،ِدرِصالحیتِدادگاهِرسیدگی .3
 رأیِاستِ.هایِعدولیِشکایتِازِبناِبرِبندِفوق،ِاعادۀِدادرسیِجزءِروِش .4

 آرای قابل اعادۀ دادرسی:
ِپذیرِاست؛ِبنابراین،ِدرِخصوصِقرارها،ِاعادۀِدادرسیِراهِنداردِ.فقطِنسبتِبهِاحکامِقطعی،ِامکان .1
یِوِِدرِخصوصِاحکامِنیزِتاِقبلِازِقطعیت،ِیعنیِتاِقبلِازِمنتفیِشدنِطرقِعادیِشکایتِازِرأیِ)واخواهیِوِتجدیدنظر(ِیاِساقطِکردنِحقِواخواه .2

 دنظر،ِاعادۀِدادرسیِممکنِنیست.تجدِی
 آرایِدیوانِعدالتِاداریِنیزِقابلِاعادۀِدادرسیِاستِ. .3
الملل،ِاعادۀِدادرسیِبهِِبینیِنشده،ِاماِدرِخصوصِرأیِداورِدرِقانونِداوریِتجاریِبیننسبتِبهِرأیِداور،ِدرِقواعدِداوریِداخلیِاعادۀِدادرسیِپیش .4

 شدهِاستِ.رسمیتِشناخته
 ق.آ.د.م(  434به آرای دیوان عالی کشور: )تبصرۀ مادۀ اعادۀ دادرسی نسبت 

شودِوِصرفًاِبهِِگیردِوِباِتوجهِبهِاینکهِدرِدیوانِعالیِکشور،ِرأیِبهِمعنایِأخصِصادرِنمیکهِدرِدیوانِعالیِکشور،ِرسیدگیِماهیتیِصورتِنمیازِآنجایی .1
ِخواستهِاست.ِقابلِاعادۀِدادرسیِنیستِ.رِکهِصرفًاِدالِبرِتأییدِیاِنقضِرأیِفرجامشود؛ِبنابراین،ِرأیِدیوانِعالیِکشوتأییدِیاِنقضِرأیِصادرهِاکتفاِمی

توانِنسبتِبهِآنِحکم،ِکندِکهِقابلِاعادۀِدادرسیِباشد؛ِاماِاگرِحکمیِدرِدیوانِعالیِکشور،ِتأییدِشدهِباشد،ِهمچنانِمیدیوانِعالیِکشورِحکمِصادرِنمی .2
 تقاضایِاعادۀِدادرسیِکردِ.

وِِِِدرِدیوانِعالیِکشورِتحتِرسیدگیِباشدِوِنسبتِبهِاینِپرونده،ِتقاضایِاعادۀِدادرسیِشود،ِاینِتقاضاِبایدِبهِدیوانِعالیِکشورِتقدیمِشوِدایِِاگرِپرونده .3
ۀِدادرسیِصادرِِفرستد.ِاگرِدادگاهِصادرکنندۀِحکم،ِاینِتقاضاِراِبپذیرد؛ِیعنیِنسبتِبهِآنِقرارِقبولِاعاددیوانِعالیِآنِراِبهِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِمی

 شودِ.کند،ِفعاًلِرسیدگیِدرِدیوانِعالیِکشورِمتوقفِمی
 ق.آ.د.م(   430و  426جهات اعادۀ دادرسی: )مواد 

ه،ِحکمِبهِِموضوعِحکم،ِموردِادعایِخواهانِنبودهِباشد؛ِمانندِآنکهِخواستۀِخواهان،ِصدورِحکمِنسبتِبهِتخلیۀِملکیِباشد،ِولیِدادگاهِعالوهِبرِتخلی .1
ِمعوقهِنیزِصادرِکندِ.پرداختِاجورِِ

100ِِمیلیونِتومان،ِدادخواستِدادهِاست؛ِاماِقاضیِطرفِمقابلِراِبه80ِِِِحکمِبهِمیزانِبیشترِازِخواستهِصادرِشدهِباشد.ِبرایِمثال،ِشخصیِبابتِِ .2
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30ِِده؛ِاماِدادگاهِنسبتِبهِکلِِمیلیونِتومانیِراِمطالبهِکِر30ِِمیلیونِتومانِازِوجهِیکِفقرهِچک10ِِِِمیلیونِتومانِمحکومِکند.ِیاِمانندِآنکهِشخصیِِ
 میلیونِرأیِصادرِکندِ.

اللِکردهِباشد؛ِولیِِوجودِتضادِدرِمفادِیکِکهِناشیِازِاستنادِبهِاصولِیاِموادِمتضادِباشد؛ِمانندِآنکهِدادگاهِدرِرأیِصادره،ِنسبتِبهِبطالنِقراردادِاستِد .3
 درِنهایت،ِحکمِبهِتأییدِفسخِقراردادِصادرِکندِ.

 فسخِنیست،ِمفادِچنینِحکمیِدارایِتضادِاستِ.یکنِاستِوِقابللماینکهِقراردادِباطل،ِکانباِتوجهِبهِ
بِِحکمِصادرهِباِحکمِدیگریِدرِخصوصِهمانِدعواِوِاصحابِآن،ِکهِقباًلِتوسطِهمانِدادگاهِصادرشده،ِمتضادِباشد،ِبدونِآنکهِسببِقانونی،ِموِج .4

ِکهِ:ِاینِمغایرتِباشد.ِدرِاینِخصوص،ِتوجهِداشتهِباشید
 موردِشرطِاستِ:4ِِبرایِاعادۀِدادرسیِبهِاستنادِاینِجهت،ِوحدتِ ✓

 ـِوحدتِموضوعِدوِدعوا؛
ِـِوحدتِسببِدوِدعوا؛

ِـِوحدتِاصحابِدوِدعوا؛
ِـِوحدتِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِدوِدعوا.

ِاینِتعارضِدرِصورتیِازِموجباتِاعادۀِدادرسیِاستِکهِهرِدوِحکم،ِقطعیِشدهِباشدِ. ✓
 ،ِازِجهاتِاعادۀِدادرسیِاست؛ِنهِمغایرتِبینِیکِحکمِوِیکِقرارِ.مغایرتِبینِدوِحکم ✓

 خواهیِاستِ.مغایرتِیکِحکمِوِیکِقرار،ِازِموجباتِاعادۀِدادرسیِنیست؛ِاماِازِجهاتِفرجام
صرفًاِیکِشعبهِنیست؛ِاینِجهتِدرِصورتیِموجبِاعادۀِدادرسیِاستِکهِهرِدوِحکمِمتعارضِازِیکِدادگاهِصادرِشدهِباشد.ِالبتهِمنظورِازِیکِدادگاه،ِِ ✓

 عرضِ)ذاتًاِهمِصالحیت(ِازِیکِحوزۀِقضائیِصادرِشدهِباشدِ.بلکهِممکنِاستِدوِحکم،ِازِیکِشعبهِیاِازِدوِشعبۀِهم
 کاربردهِکهِدرِحکمِدادگاهِمؤثرِبودهِاست.ِدرِاینِخصوصِبایدِتوجهِداشتِکهِ:کنندهِاعادۀِدادرسی،ِحیلهِوِتقلبیِبهطرفِمقابلِدرخواست .5

 تقلبِبایدِبهِموجبِیکِرأیِنهاییِاثباتِشودِ.حیلهِوِ ✓
ثالثِِحیلهِوِتقلبِنمایندۀِطرفِمقابلِنیزِازِموجباتِاعادۀِدادرسیِاست.ِحیلهِوِتقلبِشخصِثالثِازِموجباتِاعادۀِدادرسیِنیست؛ِمگرِآنکهِشخصِِ ✓

 کاربردهِباشدِ.باِهماهنگیِوِتبانیِطرفِمقابل،ِحیلهِوِتقلبِبه
 اعادۀِدادرسیِاستِکهِدرِرأیِدادگاه،ِمؤثرِباشد؛ِاعمِازِاینکهِتنهاِدلیلِباشدِیاِبخشیِازِادله.ِحیلهِوِتقلبِدرِصورتیِموجب ✓
بل،ِعدمِِبرخیِازِمصادیقِحیلهِوِتقلبِعبارتِاستِاز:ِحاضرِکردنِشخصیِغیرِازِخواندهِدرِجلسۀِدادرسیِوِأخذِاقرارِازِاو،ِتبانیِباِوکیلِطرفِمقا ✓

شدهِاست،ِمعرفیِمحلیِغیرِازِمحلیِکهِقرارِتحقیقِِدادخواستِاصلیِدرِنسخۀِدومِدادخواستِکهِبهِخواندهِابالغِِهاِوِمحتویاِتدرجِبرخیِازِخواسته
 محلیِیاِمعاینۀِمحلِبایدِدرِآنجاِانجامِشود،ِمعرفیِشهودِکذبِبهِدادگاهِوِاستماعِشهادتِایشانِ.

 ایِنیستِ.انورِمتقلبانهرسد؛ِچراِکهِهمراهِباِمسوگندِکذبِازِمصادیقِحیلهِوِتقلبِبهِنظرِنمی ✓
ق.مِدرِدعوا،ِاظهاریِخالفِآنِپذیرفتهِنیستِ.1331ِمضافًاِاینکهِبناِبرِمادۀِِ  
 حکمِدادگاهِمستندِبهِاسنادیِبودهِکهِپسِازِصدورِحکم،ِجعلیِبودنِآنهاِثابتِشدهِباشد.ِدرِاینِخصوص،ِبایدِتوجهِداشتِکهِ: .6

 اعتباریِسندِیاِرأیِقطعیِکیفریِمبنیِبرِجرمِجعل،ِاثباتِشودِ.حقوقیِمبنیِبرِبیجعلیتِاسناد،ِبایدِباِتوجهِبهِرأیِنهاییِِ ✓
توانِبرایِاثباتِجعل،ِبهِطرفیتِوراثِاوِدعوایِحقوقیِطرحِِاگرِجاعلِفوتِکردهِباشد،ِطرحِشکایتِکیفریِبرایِاثباتِجرمِجعل،ِمنتفیِاستِوِمی ✓

 بطالنِسند،ِتقاضایِاعادۀِدادرسیِکردِ.کردِوِسپسِبهِاستنادِرأیِنهاییِحقوقیِمبنیِبرِجعلیتِوِ
کنندۀِاعادۀِدادرسیِبایدِوِثابتِشودِاسنادِوِمدارکِیادشدهِدرِجریانِدادرسی،ِِپسِازِصدورِحکم،ِاسنادِوِمدارکیِبهِدستِآیدِکهِدلیلِحقانیتِدرخواست .7

 مکتومِبودهِوِدرِاختیارِمتقاضیِنبودهِاست.
دنِسندِبرِدوِقسمِاست:درِاینِخصوص،ِبایدِتوجهِداشت،ِکهِمکتومِبوِ  

ِشود،ِکهِدرِجریانِدادرسیِمکتومِبودهِاست.گاهِپسِازِصدورِرأی،ِسندِجدیدیِیافتِمی  مکتومِبودنِمادیِسند: ✓
مکتومِبودنِحکمیِسند:ِگاهِبحثِبرِسرِیکِسندِمادیِنیست؛ِبلکهِدرِجریانِدادرسی،ِحقیقتیِوجودِداشتهِکهِهیچِسندیِدرِخصوصِآنِموجودِِ ✓

ح اینِ وِ ِِنبودهِ مادۀ نصِ درِ مورد،ِ اینِ گرچهِ استِ شدهِ سندِ یکِ بهِ تبدیلِ بعدهاِ نکرده،426ِِِقیقت،ِ بیانِ راِ مدنیِ دادرسیِ آیینِ جهاتِ کهِ ق.آ.د.مِ
ِِمنزلۀِمکتومِبودنِسندِدانستهِوِآنِراِازِموجباتِاعادۀِدادرسِیق.آ.د.م،ِاینِموردِراِنیزِبه426ِِمادۀ7ِِِِنشده،ِاماِبرخیِباِوحدتِمالکِازِبندِبینیپیش
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اند؛ِمانندِآنکهِدرِخصوصِقراردادی،ِحکمیِمبنیِبرِمحکومیتِخریدارِبهِپرداختِثمنِصادرِشودِوِپسِازِمدتی،ِحکمِدیگریِصادرِشودِکهِِدانسته
وِبعدًاِظاهرِِهِِداللتِبرِبطالنِآنِقراردادِازِروزِاول،ِدارد.ِاینِحکمِدوم،ِیکِسندِوِمدرکِاستِکهِدرِجریانِرسیدگیِبهِپروندۀِاول،ِدرِحکمِمکتومِبود

توانِبهِاستنادِآنِخصوصِحکمیِکهِسابقًاِمبنیِبرِالزامِبهِپرداختِثمنِصادرشده،ِدرخواستِاعادۀِدادرسیِکرد؛ِچراِکهِدرِِشدهِاست؛ِبنابراین،ِمی
ِصورتِبطالنِیکِقرارداد،ِمبنایِقانونیِبرایِپرداختِثمنِوجودِندارد.

شودِوِسپسِآنِادارۀِدولتی،ِدرِِرِبگیریدِکهِرأیِدادگاه،ِبهِاستنادِیکِاستعالمِدولتیِصادرِمیعنوانِمثالیِدیگرِدرِاینِخصوص،ِفرضیِراِدرِنظبه
توانِبهِاستنادِپاسخِجدیدِبهِاستعالم،ِتقاضایِاعادۀِدادرسیِکردِوِاینِنیز،ِنوعیِِاشِصحیحِنبودهِاست.ِمیاستعالمِبعدیِبیانِکندِکهِپاسخِقبلی

 مکتومِبودنِحکمیِسندِاستِ.
انکارِیاِِاثباتِاصالتِیکِسندِبهِموجبِحکمِقطعیِکیفری،ِوقتیِکهِدرِجریانِرسیدگیِبهِدعوایِحقوقی،ِآنِسندِدرِشمارِادلهِبودهِوِبهِدلیلیِمانندِِ ✓

 ق.آ.د.م(227ِِِتردید،ِازِعدادِدالیلِشخصِخارجِشدهِاست.ِ)مادۀِِ
ادعایِجعل(ِشدهِباشدِوِبهِهرِدلیلِ)مانندِعدمِارائهِسندِدرِمهلتِمقررِیاِناتوانیِِِِاگرِدرِجریانِدادرسیِحقوقی،ِبهِاصالتِسندی،ِتعرضِ)انکار،ِتردیدِیِا ✓

کننده،ِخارجِشود؛ِولیِبعدًاِبهِموجبِحکمِقطعیِکیفری،ِاصالتِسندِثابتِشود،ِِکنندهِدرِاثباتِاصالتِسند(،ِآنِسندِازِعدادِدالیلِارائهشخصِارائه
 فری،ِنسبتِبهِحکمیِکهِقباًلِدرِدعوایِحقوقیِصادرِشده،ِتقاضایِاعادۀِدادرسیِکردِ.توانِبهِاستنادِحکمِقطعیِکیدرِاینِصورت،ِمی

 اینِبندِدرِصورتیِازِموجباتِاعادۀِدادرسیِاستِکهِاثباتِاصالتِسندِمزبور،ِدرِحکمِموردِاعادۀِدادرسیِمؤثرِباشدِ. ✓
 قواعد جهات اعادۀ دادرسی: 

العادۀِشکایتِازِرأیِاست؛ِبنابراین،ِدرِاینِِهایِفوقت؛ِزیراِاعادۀِدادرسیِدرِشمارِروِشق.آ.د.مِحصریِاس426ِِجهاتِاعادۀِدادرسیِموضوعِمادۀِِ .1
فِِتوانیمِجهتیِبهِجهاتِمندرجِدرِقانونِبیفزاییم.ِمضافًاِاینکهِبعدِازِختمِرسیدگیِوِصدورِرأی،ِرسیدگیِمجددِدادگاهِبهِپرونده،ِامریِخالخصوص،ِنمی

ِیقِآنِراِباِقیاسِگسترشِدادِ.توانِمصادقاعدهِاستِوِبنابراین،ِنمی
 بایدِجهتِیاِجهاتِاعادۀِدادرسیِدرِدرخواستِاعادۀِدادرسیِقیدِشودِ. .2
 تواندِغیرِازِجهتِمذکورِدرِدرخواستِاعادۀِدادرسی،ِبهِسایرِجهاتِرسیدگیِکندِ.دادگاهِنمی .3

 های یکسان: مغایرت احکام در پرونده
 اصحابِواحد،ِدوِحکمِمتضادِصادرِشود،ِدوِحالتِوجودِداردِ:ِاگرِدرِخصوصِدوِپروندهِباِموضوعِواحد،ِسببِواحدِو

ادۀِدادرسیِِاگرِهرِدوِحکم،ِازِیکِدادگاهِصادرِشدهِباشدِ)منظورِازِیکِدادگاه،ِیکِشعبهِیاِدوِشعبهِازِیکِحوزۀِقضائیِاست(:ِدرِاینِحالتِهمِحقِاع .1
فرجامایجادِمی وِهم،ِحقِ فرجامشودِ ایجادِحقِ البتهِ منوخواهی.ِ زیراِخواهیِ باشد؛ِ فرجامِ قابلِ موضوعاتِ درِشمارِ پروندهِ موضوعِ کهِ استِ آنِ بهِ طِ

ِخواهیِازِحیثِموضوع،ِدارایِمحدودیتِاستِ.طورِکهِبیانِشدِفرجامهمان
وطِبهِآنِاستِخواهیِمنطورِکهِذکرِشدِایجادِحقِفرجامپذیرِاست.ِالبتهِهمانخواهیِامکاناگرِدوِحکمِازِدوِدادگاهِمختلفِصادرِشدهِباشد:ِفقطِفرجام .2

 کهِموضوعِپرونده،ِدرِشمارِموضوعاتِقابلِفرجامِباشدِ.
هایِِماییم،ِباِتفاوتتفاوتِفرجامِباِاعادۀِدادرسیِبهِدلیلِمغایرتِدوِرأیِدرِدعاویِیکسان:ِاگرِبهِدلیلِمغایرتِدوِرأی،ِاقدامِبهِفرجامِیاِاعادۀِدادرسیِن

 ذیلِمواجهیم:
دهد.ِاگرِرأیِاولِموافقِباِقانونِشود.ِدیوانِعالیِکشورِرأیِاولِراِنیزِموردبررسیِقرارِمینقضِبالارجاعِمیِِخواهی:ِرأیِمؤخرالصدوردرِصورتِفرجام .1

ِخواهیِشدهِباشدِ.شود.ِالبتهِنقضِرأیِاول،ِمنوطِبدانِاستِکهِنسبتِبهِآنِهمِفرجامباشدِتأییدِوِدرِغیرِاینِصورت،ِآنِهمِنقضِمی
 ماندِ.شود،ِوِرأیِاولِبهِقوتِخودِباقیِمیصرفًاِرأیِمؤخرالصدورِنقضِمیِدرِاینِحالت درِصورتِاعادۀِدادرسی: .2

 ق.آ.د.م(  435شرایط دادخواست اعادۀ دادرسی: )مادۀ 
ِدرِدادخواستِاعادۀِدادرسیِبایدِمفادِوِشرایطِذیلِرعایتِشودِ.

ِبایدِرعایتِشود:اینِشرایطِهمِدرِدادخواستِاعادۀِدادرسیِاصلیِوِهمِدرِدادخواستِاعادۀِدادرسیِطاریِ
ِنامِوِنامِخانوادگیِوِمحلِاقامتِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِوِنمایندۀِاو؛ .1
 نامِوِنامِخانوادگیِوِمحلِاقامتِخواندۀِاعادۀِدادرسیِ؛ .2
 مشخصاتِ)شماره(ِحکمیِکهِموردِدرخواستِاعادۀِدادرسیِاستِ؛ .3
 مشخصاتِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِ)شمارۀِشعبهِوِنامِحوزۀِقضائی(ِ؛ .4
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 تیِکهِموجبِدرخواستِاعادۀِدادرسیِشدهِاستِ؛جهتِیاِجها .5
اعادۀِدادرسیِهمِبایدِرعایتِشود.ِهزینۀِدادرسیِاعاد .6 ۀِِسایرِمشخصاتِدادخواست،ِمانندِهزینۀِدادرسیِوِتعدادِکافیِنسخِدادخواست،ِدرِخصوصِ

 ایِاستِکهِنسبتِبهِآنِدرخواستِاعادۀِدادرسیِشدهِاستِ.درصدِارزشِخواسته5/5ِدادرسیِ
ِای شرایط دادخواست اعادۀ دادرسی: ضمانت اجر 

ِاگرِدرِدادخواستِاعادۀِدادرسی؛ِشرایطِفوقِرعایتِنشدهِباشد،ِباِدوِحالتِمواجهیمِ:
دویِیاِتجدیدنظرِکهِِاگرِنام،ِنامِخانوادگیِوِاقامتگاهِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِیاِنمایندۀِاوِدرجِنشدهِبود:ِقرارِردِدادخواست،ِتوسطِمدیرِدفترِهمانِشعبۀِب .1

نظریِکهِقباًلِدرِخصوصِقابلیتِِشود.ِدرِخصوصِقابلیتِاعتراضِبهِاینِقرار،ِهمانِاختالفواستِاعادۀِدادرسیِبهِآنجاِتقدیمِشده،ِصادرِمیدرخ
ِاعتراضِبهِقرارِردِدادخواستِبدویِبیانِشدِجاریِاستِ.

 شودِ:اگرِسایرِشرایطِدرِدادخواستِاعادۀِدادرسیِرعایتِنشدهِباشد،ِبهِهمینِنحوِذیلِعملِمی .2
10ِِوِبهِاوِمدیرِدفترِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِکهِدرخواستِاعادۀِدادرسیِبهِآنجاِتقدیمِشده،ِخطابِبهِمتقاضیِاعادۀِدادرسی،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِ ✓

 دهدِ.روزِمهلتِبرایِرفعِنقصِمی
 کندِ.متقاضیِاعادۀِدادرسیِابالغِمیروزهِوِعدمِرفعِنقص،ِمدیرِدفتر،ِقرارِردِدادخواستِصادرِوِبه10ِِِدرِصورتِانقضایِاینِمهلتِ ✓
 روزِازِابالغ،ِدرِنزدِقاضیِیاِقضاتِهمانِشعبه،ِقابلِاعتراضِاست.ِنظرِقاضیِشعبه،ِقطعیِاستِ.10ِاینِقرارِظرفِِ ✓

 ق.آ.د.م(   437قرار قبول اعادۀ دادرسی: )مادۀ 
ت گیریِکند.ِقبولِاعادۀِدادرسیِبدینِمعنیِاستِکهِدادگاه،ِِصمیمدادگاهِقبلِازِرسیدگیِبهِاعادۀِدادرسی،ِبایدِدرِخصوصِقبولِیاِردِاعادۀِدادرسیِ

ِداندِ.دادخواستِاعادۀِدادرسیِمزبورِراِدربردارندۀِبرخیِازِجهاتِاعادۀِدادرسیِمی
جهاتِدادرسی،ِِوجهِمشخصۀِمهمِاعادۀِدادرسیِکهِدرِسایرِطرقِشکایتِازِرأیِوجودِندارد،ِاینِاستِکهِصرفِدرخواستِاعادۀِدادرسیِوِادعایِوجودِ .1

کند؛ِبلکهِدادگاهِدرِصورتیِمکلفِبهِاعادۀِدادرسیِاستِکهِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِدرِدادخواستِاعادۀِدادگاهِراِمکلفِبهِرسیدگیِبهِاعادۀِدادرسیِنمی
ِدادرسی،ِدالیلیِبرایِتحققِجهاتِاعادۀِدادرسیِاقامهِکردهِباشدِ.

اعادۀِدادرسی،ِبه .2 ِِِمنزلۀِپذیرشِدفاعیاتقرارِقبولِ وِنقضِرأیِمعترض  اعادۀِدادرسیِ اعادۀِمتقاضیِ بهِمعنایِآنِاستِکهِمتقاضیِ بلکهِ عنهِنیست؛ِ
پاره بهِ راِ خودِ تقاضایِ ِِدادرسی،ِ مادۀ درِ )مذکورِ دادرسیِ اعادۀِ جهاتِ ازِ قابل426ِِایِ اوِ تقاضایِ درنتیجه،ِ وِ کردهِ استوارِ است؛ِِق.آ.د.م(ِ رسیدگیِ

بهِموجبِتشکیلِجلسۀِدادرسی،ِصحتِیاِسقمِادعایِاوِرسیدگیِخواهدِشد.ِاینِقرارِبهِمعنایِآنِنیستِکهِِِِدیگرِاینِقرارِبدینِمعنیِاستِکهعبارتبه
صحتِِِِادعاهایِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِقبولِوِرأیِصادرهِنقضِشده؛ِبلکهِاینِقرارِصرفًاِموجبِتشکیلِجلسهِبرایِرسیدگیِبهِاعادۀِدادرسیِوِبررسی

 سیِخواهدِبودِ.یاِسقمِادعاهایِمتقاضیِاعادۀِدادِر
 گیریِجهتِقبولِاعادۀِدادرسیِنیازِبهِتشکیلِجلسۀِدادرسیِوِدعوتِازِطرفینِنداردِ.تصمیم .3
 اعتراضِوِتجدیدنظرِنیست.اینِقرارِقابل .4
 اعتراضِنیست،ِنیازِبهِابالغِبهِطرفینِنداردِ.باِتوجهِبهِاینکهِاینِقرارِقابل .5
 شودِ.نویسِ)دادنامه(ِنمیدعواِندارد،ِبنابراینِپاِکِباِتوجهِبهِاینکهِاینِقرارِنیازِبهِابالغِبهِطرفین .6
کندِوِقرارِردِاعادۀِدادرسیِیکِازِجهاتِقانونیِاعادۀِدادرسیِنداند،ِبهِماهیتِاعادۀِدادرسیِرسیدگیِنمیاگرِدادگاه،ِدرخواستِاعادۀِدادرسیِراِواجدِهیچ .7

 مورد،ِباِتوجهِبهِموضوعِدعوا،ِممکنِاستِقابلِتجدیدنظرِباشدِ.کند.ِاگرِاینِقرارِازِدادگاهِبدویِصادرِشدهِباشد،ِحسبِِراِصادرِمی
 ق.آ.د.م(  427مهلت اعادۀ دادرسی: )مادۀ 

ِباشدِ.ماهِ)نسبتِبهِمقیمینِخارجِازِکشور(ِمی2ِِروزِ)نسبتِبهِمقیمینِداخل(ِو20ِِمهلتِاعادۀِدادرسیِمانندِسایرِطرقِاعتراضِبهِآرایِحقوقی،ِ .1
 رسیِراِنداشتهِباشد،ِبایدِروزِابالغِرأیِبهِموکلِرا،ِمعیارِآغازِمهلتِاعادۀِدادرسیِدانست؛ِنهِروزِابالغِرأیِبهِوکیلِراِ.اگرِوکیلِحقِدرخواستِاعادۀِداد .2
دۀِدادرسیِراِدرِصورتِاعادۀِدادرسیِخارجِازِمهلت،ِدادگاهیِکهِاینِتقاضاِبهِآنجاِتقدیمِشدهِوِصالحیتِرسیدگیِبهِآنِراِدارد،ِقرارِردِدادخواستِاعا .3

 کندِ.درِمیصا
 روزِقابلِتجدیدنظرِاستِ.20ِاگرِاینِقرارِازِدادگاهِبدویِصادرِشدهِباشد،ِازآنجاکهِجزءِقرارهایِقابلِتجدیدنظراست،ِظرفِِ .4

 آغاز مهلت اعادۀ دادرسی: 
بستگیِبدانِداردِکهِاعادۀِدادرسیِمستندِِشود.ِآغازِمهلتِاعادۀِدادرسی،ِِماهۀِاعادۀِدادرسیِازِچهِتاریخیِآغازِمی 2روزهِیا20ِِِسؤالِآنِاستِکهِمهلتِِ
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ِبهِچهِجهتیِاست.ِدرِاینِخصوص،ِباِحاالتِذیلِمواجهیم:
ِشودِ:زِمیاگرِاعادۀِدادرسیِبهِاستنادِیکیِازِجهاتِذیلِصورتِگرفتهِباشد،ِمهلتِاعادۀِدادرسیِازِتاریخِابالغِرأیِقطعیِیاِقطعیتِرأیِابالغیِآغا .1

 دهِباشدِ.موضوعِحکم،ِموردِادعایِخواهانِنبو ✓
 حکمِبهِمیزانِبیشترِازِخواستهِصادرِشدهِباشدِ. ✓
 وجودِتضادِدرِمفادِیکِحکم،ِکهِناشیِازِاستنادِبهِاصولِیاِموادِمتضادِباشدِ. ✓

 شودِ:اگرِاعادۀِدادرسیِبهِاستنادِجهتِذیلِصورتِگرفتهِباشد،ِمهلتِاعادۀِدادرسیِازِتاریخِآخرینِابالغِآغازِمی .2
خصوصِهمانِدعواِوِاصحابِآن،ِکهِقباًلِتوسطِهمانِدادگاهِصادرشده،ِمتضادِباشد؛ِبدونِاینکهِسببِقانونیِموجبِِحکمِصادرهِباِحکمِدیگریِدرِ ✓

 اینِمغایرتِباشدِ.
یِِرأیِنهاییِمبناگرِاعادۀِدادرسیِبهِاستنادِیکیِازِجهاتِذیلِصورتِگرفتهِباشد،ِمهلتِاعادۀِدادرسیِازِتاریخِآخرینِابالغِرأیِنهاییِمبنیِبرِحیلهِیاِِ .3

 شودِ:برِجعلیتِسندِآغازِمی
 کاربردهِکهِدرِحکمِدادگاهِمؤثرِبودهِاستِ.کنندۀِاعادۀِدادرسی،ِحیلهِوِتقلبیِبهطرفِمقابلِدرخواست ✓
 حکمِدادگاهِمستندِبهِاسنادیِبودهِکهِپسِازِصدورِحکم،ِجعلیِبودنِآنهاِثابتِشدهِباشدِ. ✓

 شود:هلتِاعادۀِدادرسیِازِتاریخِوصولِسندِیافتهِشدهِیاِاطالعِازِوجودِآن،ِآغازِمیاگرِاعادۀِدادرسیِبهِاستنادِجهتِذیلِصورتِگرفتهِباشد،ِم .4
یادشدهِدرِجریانِپسِازِصدورِحکم،ِاسنادِوِمدارکیِبهِدستِآیدِکهِدلیلِحقانیتِدرخواست ✓ کنندۀِاعادۀِدادرسیِباشدِوِثابتِشودِاسنادِوِمدارکِ

 ِ.دادرسی،ِمکتومِبودهِوِدرِاختیارِمتقاضیِنبودهِاست
رسدِکهِدرِاینِحالتِبایدِدرِخصوصِتاریخِوصولِیاِاطالعِازِوجودِسندِمکتوم،ِاصلِراِبرِصحتِاظهارِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِدانستِوِاعادۀِبهِنظرِمی

 دادرسیِاوِراِپذیرفت؛ِمگرِآنکهِطرفِمقابلِاثباتِکندِکهِمتقاضیِاعادۀِدادرسی،ِدرِتاریخیِزودتر،ِازِوجودِسندِمطلعِبودهِاستِ.
ِ

 ق.آ.د.م(  427تمدید مهلت اعادۀ دادرسی: )تبصرۀ مادۀ 
ِشودِ.ق.آ.د.مِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسیِتمدیدِمی306ِدرِصورتِعذرهایِچهارگانۀِمذکورِدرِمادۀِِ .1

 اینِعذرهایِچهارگانهِعبارتِاستِاز: ✓
 ـِبیماریِمانعِحرکتِ؛

رسدِکهِِشود،ِولیِبهِنظرِمیگذارِبیانِنکردهِکهِفوتِایشانِتاِچندِروز،ِعذرِموجهِمحسوبِمیقانونـِفوتِیکیِازِوالدین،ِهمسرِیاِاوالد،ِ)البتهِگرچهِِ
ِروز،ِعذرِموجهِدانستِ(7ِبایدِفوتِایشانِراِتاِِ

ِـِحوادثِقهری؛
درتِتقدیمِدادخواستِفرجامِراِِرباییِیاِتوقیفِوِحبسیِاستِکهِشخصِِقـِتوقیفِیاِدرِحبسِبودنِ)البتهِمنظورِازِتوقیفِیاِحبسِغیرقانونی،ِمانندِآدم

ِبهِدفترِزندانِیاِبازداشتگاهِنداشتهِباشد.ِ(
دیگر،ِاینِِعبارتمواردِچهارگانۀِفوق،ِدرِصورتیِموجبِتمدیدِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسیِاستِکهِدرِپایانِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسیِبرقرارِباشد؛ِبه ✓

اعادۀِدادرسیِاستِکهِآخرینِروزِمهلتِاعادۀِدادرسیِباِیکیِازِمعاذیرِمصادفِباشد؛ِاماِاگرِِمعاذیرِچهارگانهِدرِصورتیِموجبِتمدیدِمهلتِتقاضایِِ
ِِ.یکیِازِاینِمعاذیرِچهارگانهِدرِاثنایِمدتِتقاضایِاعادۀِدادرسیِحادثِشودِوِدرِهمانِاثنایِمدتِبرطرفِشود،ِازِموجباتِتمدیدِمهلتِنیست

ادرسی،ِعذرِخودِراِبرایِقاضیِذکرِکندِوِاثباتِکند.ِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِموردِاعتراض،ِبایدِبررسیِِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِبایدِدرِدادخواستِاعادۀِد ✓
کند.ِاگرِاینِِادرِمیکندِکهِآیاِمعاذیرِادعاییِوجودِداردِیاِخیر؟ِاگرِدادگاهِمزبورِادعایِوجودِعذرِراِمردودِدانست،ِقرارِردِدادخواستِاعادۀِدادرسیِراِص

 روزِقابلِتجدیدنظرِاستِ.20ِویِصادرِشدهِباشد،ِازآنجاکهِجزءِقرارهایِقابلِتجدیدنظرِاست،ِظرفِِقرارِازِدادگاهِبد
رأیِمجددًاِِِِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسی،ِشخصیِکهِحقِتقاضایِاعادۀِدادرسیِدارد،ِقبلِازِتقاضایِاعادۀِدادرسی،ِفوتِکند، .2

 شودِ.جدیدیِبهِوراثِاوِدادهِمیِروزۀ20ِبهِوراثِاوِابالغِوِمهلتِ
د،ِیعنیِِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسی،ِشخصیِکهِحقِتقاضایِاعادۀِدادرسیِدارد،ِقبلِازِتقاضایِاعادۀِدادرسی،ِمحجورِشو .3

 البتهِبایدِتوجهِداشتِکهِ:ِشود.روزۀِجدیدیِبهِقیمِاوِدادهِمی20ِدچارِجنونِیاِسفهِشود،ِرأیِمجددًاِبهِقیمِاوِابالغِوِمهلتِ
بهِخودِِِدرِصورتِسفیهِشدن،ِاگرِرأیِصادرهِناظرِبهِامورِغیرمالیِباشد،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِقیمِنیستِوِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسیِنسبت ✓
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 کند؛ِزیراِسفیهِازِتصرفِدرِامورِمالیِخودِممنوعِنیست.اصیلِادامهِپیداِمی
مهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسی،ِشخصیِکهِحقِتقاضایِاعادۀِدادرسیِدارد،ِقبلِازِتقاضایِاعادۀِدادرسی،ِورشکستهِشود،ِرأیِِاگرِبعدِازِابالغِرأیِوِدرِِ .4

 شود.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکهِ:روزۀِجدیدیِبهِادارۀِتصفیهِیاِمدیرِتصفیۀِاوِدادهِمی20ِمجددًاِبهِادارۀِتصفیهِیاِمدیرِتصفیهِابالغِوِمهلتِ
ی،ِاگرِرأیِصادرهِناظرِبهِامورِغیرمالیِباشد،ِنیازِبهِابالغِمجددِرأیِبهِمدیرِتصفیهِنیستِوِمهلتِتقاضایِاعادۀِدادرسیِنسبتِبهِِدرِصورتِورشکسِتِ ✓

 کند؛ِزیراِورشکستهِازِتصرفِدرِامورِمالیِخودِممنوعِنیستِ.خودِاصیلِادامهِپیداِمی
روزۀِجدیدی20ِِِدًاِبهِشخصیِکهِدارایِسمتِشدهِیاِبهِخودِاصیل،ِابالغِوِمهلتِاگرِسمتِشخصیِکهِحقِاعتراضِبهِرأیِداشته،ِزایلِشود،ِرأیِمجِد .5

 شود.ِالبتهِبایدِتوجهِداشتِکهِ:بهِایشانِدادهِمی
 زوالِسمتِوکیلِیاِنمایندۀِحقوقیِاداراتِدولتیِوِتغییرِمدیرانِشخصِحقوقی،ِمشمولِاینِبندِنیستِ. ✓
 واعدیِاستِکهِقباًلِبیانِشدهِاستِ.زوالِسمتِوکیلِدرِمقطعِبعدِازِابالغِرأی،ِمشمولِق ✓

 اصحاب دعوا در اعادۀ دادرسی:
1. ِ ِگیردِ.لهِحکمِصورتِمیعلیهِبهِطرفیتِمحکوم ِاعادۀِدادرسیِازِجانبِمحکوم 
 علیهِ)مانندِوراث(ِدرخواستِشودِ.مقامِمحکوم ِاعادۀِدادرسیِممکنِاستِتوسطِقائم .2
له،ِبهِطرفیتِوراثِوی،ِاعادۀِدادرسیِِلهِ)مانندِوراث(ِدرخواستِشود؛ِیعنیِدرِصورتِفوتِمحکوم ِمحکوم ِمقامِِاعادۀِدادرسیِممکنِاستِبهِطرفیتِقائم .3

 گیردِ.صورتِمی
4. ِ تواندِتقاضایِاعادۀِدادرسیِکندِوِاینِتقاضا،ِفقطِدرِخصوصِهمانِشخصِمؤثرِاستِوِموجبِنقضِِعلیهم،ِهرِیکِازِآنهاِمیدرِصورتِتعددِمحکوم 

 شودِ.شود،ِمگرِآنکهِرأی،ِقابلِتفکیکِنباشد؛ِکهِدرِاینِصورتِنسبتِبهِهمانِنقضِمینمیِِرأی،ِنسبتِبهِسایرین
5. ِ توانِبهِطرفیتِهرِیکِازِایشان،ِدرخواستِاعادۀِدادرسیِکردِوِاگرِرأیِقابلِتفکیکِنباشد،ِِلهم،ِاگرِرأیِقابلِتفکیکِباشد،ِمیدرِصورتِتعددِمحکوم 

دادرسیِدرجِشود.ِدرِغیرِاینِصورت،ِاعادۀِدادرسیِقابلِرسیدگیِنیستِوِدرِصورتِدرجِنامِبرخیِازِایشانِوِِِِبایدِنامِایشانِبهِعنوانِخواندگانِاعادۀ
 شودِ.عدمِدرجِنامِبرخیِدیگر،ِقرارِعدمِاستماعِدعوایِاعادۀِدادرسیِصادرِمی

 پذیرِنیستِ.درِاعادۀِدادرسی،ِجلبِثالثِورودِثالثِامکان .6
 د.م( ق.آ. 432اقسام اعادۀ دادرسی: )مادۀ 

ِاعادۀِدادرسیِبرِدوِقسمِاستِ: 
کند.ِفرآیندِِمابینِدوِنفرِصادرشدهِوِیکیِازِایشانِبهِدلیلِبرقراریِیکیِازِجهاتِاعادۀِدادرسی،ِنسبتِبهِآنِتقاضایِاعادۀِدادرسیِمیاصلی:ِحکمیِفیِ ✓

ِاعادۀِدادرسیِبهِشرحِذیلِاستِ:
 آیدِ.درِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِقطعیِبهِعملِمی •
 دیمِدادخواستِاستِ.نیازمندِتق •
شود.ِشخصِمزبورِبهِاستنادِحکمِصادره،ِِدعواییِبینِدوِنفرِدرِجریانِبودهِکهِدرنتیجۀِآن،ِحکمِبهِنفعِیکیِازِایشانِصادرِمی  طاریِ)غیرِاصلی(ِ: ✓

ِیکِدلیلکند.ِطرفِدیگرِمیدعوایِمجددِعلیهِطرفِدیگرِمطرحِمی ِبهِعنوان ِبهِحکمِسابقِکهِدرِدعوایِفعلی ِاستفادهِواقعِِتواندِنسبت ِاوِمورد شده،ِِعلیه
 تقاضایِاعادۀِدادرسیِطاریِکند.ِفرآیندِاعادۀِدادرسیِطاریِبهِشرحِذیلِاستِ:

 آیدِ.بهِموجبِدرخواستِبهِعملِمی •
 اینِدرخواستِبایدِبهِهمانِدادگاهِرسیدگیِکندهِبهِدعوایِفعلیِتقدیمِشود. •
 نِدادگاهِتقدیمِشود.روز،ِدادخواستِاعادۀِدادرسیِبهِهمی3ِمتعاقبًاِبایدِظرفِِ •
فرستدِوِاگرِنتیجۀِاعادۀِدادرسیِراِدرِرسیدگیِخودِمؤثرِبداندِتاِتعیینِنتیجۀِقطعیِِاینِدادگاهِدادخواستِاعادۀِدادرسیِراِبهِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِمی •

 کندِ.اعادۀِدادرسی،ِرسیدگیِخودِراِمتوقفِمی
 ق.آ.د.م(  437اثر تعلیقی اعادۀ دادرسی: )مادۀ 

ِتعلیقیِاعادۀِدادرسیِبهِنحوِذیلِاستِ:اثرِ
ِصرفِدرخواستِاعادۀِدادرسی،ِاثرِتعلیقیِندارد؛ِبلکهِآنچهِممکنِاستِاثرِتعلیقیِداشتهِباشد،ِقرارِقبولِاعادۀِدادرسیِاستِ. .1
 شودِ.خودِمتوقفِمیاگرِحکم،ِغیرمالیِباشد،ِبعدِازِصدورِقرارِقبولِاعادۀِدادرسی،ِاجرایِآنِخودبه .2
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 شودِ:باشد،ِبعدِازِصدورِقرارِقبولِاعادۀِدادرسی،ِبهِنحوِذیلِعملِمیاگرِحکم،ِمالیِ .3
✓ ِ  یابدِ.لهِتأمینِمناسبِأخذِوِاجرایِحکمِادامهِمیاگرِامکانِأخذِتأمینِوِجبرانِخسارتِاحتمالیِباشد،ِبهِتشخیصِدادگاهِازِمحکوم 
✓ ِ  شود.قرارِراِبپردازد،ِاجراِمتوقفِمیِِلهِنتواندِتأمیناگرِامکانِأخذِتأمینِوِجبرانِخسارتِنباشد،ِیاِآنکهِمحکوم 

 میزانِتأمینِقرارِدرِبندِفوقِوِامکانِغیرنقدِبودنِآن،ِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِ.ِ .4
گرداند؛ِاماِاگرِحکمِمزبورِبهِموجبِِاگرِحکمیِاجراِشدهِباشدِوِسپسِاعادۀِدادرسیِصورتِگیرد،ِصرفِاعادۀِدادرسیِاجرایِحکمِراِبهِحالتِقبلِبازنمی .5

کهِنتیجۀِاعادۀِدادرسیِقطعیِشود،ِمراتبِاجرایِحکمِسابقِ)کهِاکنونِنقضِشده(ِبهِدستورِدادگاهِبهِحالتِقبلِازِِدرسیِنقضِشود،ِدرصورتیاعادۀِدا
 گرددِ.اجراِبازمی

 اثر انتقالی اعادۀ دادرسی: 
 اثرِانتقالیِاعادۀِدادرسی،ِمحدودِبهِهمانِجهتِموردِاعادۀِدادرسیِاستِ. .1
ۀِدادرسی،ِدارایِاثرِانتقالیِمطلقِوِنامحدودِنیستِوِقرارِاستِکهِصرفًاِبهِجهتِموردِادعایِمتقاضیِاعادۀِدادرسیِرسیدگیِشود،ِِباِتوجهِبهِاینکهِاعاد .2

 درِاعادۀِدادرسی،ِدعاویِطاری،ِیعنیِدعاویِاضافی،ِمتقابل،ِجلبِثالثِوِورودِثالثِراهِنداردِ.
تواندِرسیدگیِکند؛ِزیراِاثرِانتقالیِاعادۀِِدرِدادخواستِتصریحِشودِوِقاضیِبهِسایرِجهاتِنمیدرِاعادۀِدادرسیِبایدِجهتیِکهِموجبِاعادۀِدادرسیِشدهِِ .3

 دادرسیِمحدودِبهِتقاضایِمتقاضیِاستِ.
 رسیدگی و صدور رأی در اعادۀ دادرسی:

جلسه،ِحکمِموردِدرخواستِاعادۀِدادرسیِِتوانِبدونِتشکیلِِدرِصورتِقبولِاعادۀِدادرسی،ِتشکیلِجلسۀِدادرسیِوِدعوتِازِطرفینِالزامیِاست.ِنمی .1
ِراِتأییدِیاِنقضِکردِ.

 تواندِدرِاعادۀِدادرسی،ِبهِادلۀِموردِنیازِرسیدگیِکند.ِبرایِمثال،ِقرارِکارشناسیِصادرِکندِیاِبهِاستماعِشهادتِشهودِبپردازدِ.دادگاهِمی .2
 کندِ.اگرِاعادۀِدادرسیِواردِباشد،ِدادگاهِحکمِراِنقضِوِحکمِمقتضیِراِصادرِمی .3
 شود،ِممکنِاستِدارایِسهوِقلمِباشدِ.رأییِکهِپسِازِرسیدگیِبهِدرخواستِاعادۀِدادرسی،ِصادرِمی .4

 شودِ.شده،ِتوسطِهمانِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِتصحیحِمیمواردِسهوِقلمِبهِهمانِترتیبیِکهِسابقًاِبیان
 اعتراض به نتیجۀ اعادۀ دادرسی:

اگرِازِدادگاهِبدویِصادرشدهِباشدِمیدرِمیرأییِکهِپسِازِرسیدگیِبهِاعادۀِدادرسیِصا .1 تواندِقابلِتجدیدنظرِباشد؛ِولیِاگرِازِدادگاهِتجدیدنظرِِشود،ِ
ِصادرشدهِباشد،ِقابلِتجدیدنظرِنیستِ.

 تواندِقابلِفرجامِیاِاعتراضِثالثِباشدِ.شود،ِمیرأییِکهِپسِازِاعادۀِدادرسیِصادرِمی .2
توانِتقاضایِاعادۀِدادرسیِکرد؛ِیعنیِاگرِِبارِمیایِاعادۀِدادرسیِکرد؛ِاماِازِیکِجهت،ِفقطِبرایِیکبار،ِتقاضتوانِبیشِازِیکنسبتِبهِیکِحکمِمی .3

توانِمجددًاِِتوانِبهِاستنادِجهاتِدیگرِنسبتِبهِآنِحکمِتقاضایِاعادۀِدادرسیِکرد؛ِاماِنمیبهِجهتی،ِنسبتِبهِحکمیِتقاضایِاعادۀِدادرسیِشود،ِمی
 اضایِاعادۀِدادرسیِکردِ.بهِاستنادِهمانِجهتِسابق،ِتق

اوِمی .4 آیاِ اعادۀِدادرسی،ِ اینِسؤالِکهِدرِصورتِغایبِبودنِخواندۀِ بهِ پاسخِ بهِحکمیِکهِبهدرِخصوصِ اعادۀِدادرسیِصادرشده،ِِتواندِنسبتِ واسطۀِ
 اندِ.راِنپذیرفتهواخواهیِکند،ِبرخیِازِنویسندگانِبهِطورِمطلقِپاسخِمنفیِدادهِوِواخواهیِنسبتِبهِاحکامِحاصلِازِاعادۀِدادرسیِ

 اعادۀ دادرسی ویژه: 
بینیِِگذارِیکِروشِخاصِبرایِاعادۀِدادرسیِوِرسیدگیِمجددِپیش(ِقانون1385هایِعمومیِوِانقالبِ)اصالحیِسالِقانونِتشکیلِدادگاه18ِدرِمادۀِ

وِاحکامِجدیدیِبرایِآنِمقررِشد.ِاینِاحکامِاعادۀِ(ِواردِشد1392ِِقانونِآیینِدادرسیِکیفریِ)مصوب477ِِِِکردهِاست.ِاینِاعادۀِدادرسی،ِبعدهاِدرِمادۀِِ
ِدادرسیِبهِشرحِذیلِاستِ:

ِق.آ.د.م(ِیکسانِنیستِ.426ِاینِروشِاعادۀِدادرسیِیکِروشِخاصِاستِوِاحکامِآنِباِاعادۀِدادرسیُِمصَطَلحِ)مادۀِِ .1
صورت،ِدستورِرسیدگیِمجددِ)اعادۀِدادرسی(ِنسبتِبهِِِِإعمالِآنِمنوطِبهِآنِاستِکهِرئیسِقوۀِقضائیه،ِرأیِراِخالفِاحکامِبینِشرعِبداند،ِدرِاین .2

 کندِ.پروندهِراِصادرِمی
ها،ِرأیِقطعی،ِاعمِازِحقوقیِیاِِاگرِرئیسِدیوانِعالیِکشور،ِدادستانِکلِکشور،ِرئیسِسازمانِقضائیِنیروهایِمسلحِیاِرؤسایِکلِدادگستریِاستان .3

قضائیهِدرخواستِتجویزِاعادۀِدادرسیِکنند.ِاینِاقدامِنسبتِبهِهرِِِِمستندات،ِازِرئیسِقوۀتوانندِباِذکرِِکیفریِرا،ِخالفِشرعَِبّینِتشخیصِدهند،ِمی
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 بارِقابلِإعمالِاست؛ِمگرِاینکهِمخالفتِرأیِباِشرع،ِازِجهتِدیگریِباشدِ.پروندهِفقطِبرایِیک
 تِبهِقرارهاِقابلِإعمالِاستِ.اینِروشِبرخالفِاعادۀِدادرسیِمصطلحِدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنی،ِهمِنسبتِبهِاحکامِوِهمِنسب .4
 اینِروش،ِفقطِنسبتِبهِآرایِقطعیِممکنِاستِ. .5
نظامی(ِ، .6 مسلحِ)محاکمِ نیروهایِ آرایِسازمانِقضائیِ تجدیدنظر(،ِ وِ بدویِ کیفری،ِ وِ ازِحقوقیِ )اعمِ قضائیِ مراجعِ قطعیِ آرایِ بهِ نسبتِ ِِاینِروش،ِ

ها،ِِبابِتجویزِاعادۀِدادرسیِوِسایرِآرایِدیوانِعالیِکشورِوِدستورهایِموقتِدادگاهدادسراهاِوِشوراهایِحلِاختالف،ِآرایِشعبِدیوانِعالیِکشورِدرِِ
 قابلِإعمالِاستِ.

ِاست.ِرأیِشعبۀِمزبور،ِقابل .7 ِازِدیوانِعالیِکشور ِیاِشعبِخاصی ِپروندهِدرِصالحیتِشعبه ِبه ِتجویزِرئیسِقوۀِقضائیه،ِرسیدگیِمجدد ِاز  اعتراضِنیستِ.بعد
سرپرستِحکمِقطعیِصادرِشودِوِدادستانِراجعِبهِدولت،ِامورِخیریهِوِاوقافِعامهِوِامورِمحجورینِوِغایبِمفقوداالثرِبیاگرِدرِحقوقِعامهِوِدعاویِِ .8

ق.آ.د.کِبهِنحوِفوق،ِبهِرئیسِقوۀ477ِِِِکلِکشورِحکمِمذکورِراِخالفِشرعَِبّینِیاِقانونِتشخیصِدهد،ِبهِطورِمستدلِمراتبِراِجهتِاعمالِمادۀِِ
 دِ.کنقضائیهِاعالمِمی
 اعتراض ثالث 

مقامِاصحابِدعوایِقبلیِِاعتراضِشخصِبهِرأیِصادرهِدیِیکِدعوا،ِوقتیِکهِآنِشخص،ِدرِشمارِاصحابِدعوایِقبلیِنبودهِوِقائماعتراض ثالث:  
ِهایِاعتراضِثالث،ِبهِشرحِذیلِاستِ:نیزِنباشد.ِویژگی

ِالعادۀِشکایتِازِآرایِمحاکمِاستِ.یکیِازِطرقِفوقِ .1
 اعتراضِثالثِاستِ.دیگر،ِکلیۀِموضوعاتِقابلعبارتالثِازِحیثِموضوع،ِمحدودیتیِندارد؛ِبهاعتراضِثآرایِقابل .2
تواندِطرحِشود.ِفقطِمهمِآنِاستِکهِرأیِصادره،ِخالفِحقوقِشخصِِاعتراضِثالثِازِحیثِجهتِمحدودیتیِندارد؛ِیعنیِاعتراضِثالثِبهِهرِجهتیِمی .3

 ثالثِباشدِ.
ِکند،ِنبایدِدرِشمارِاصحابِدعوایِقبلیِباشد؛ِبنابراین:ضِثالثِمیشخصیِکهِبهِرأییِاعترامعترض ثالث: 

تواندِبعدِازِِتواندِبعدًاِبهِرأیِصادره،ِاعتراضِثالثِکند.ِبرایِمثال،ِشخصِمحجورِنمیاگرِنمایندۀِشخصیِدرِجریانِدادرسیِحاضرِباشد،ِآنِشخصِنمی .1
تواندِنسبتِبهِرأییِکهِعلیهِشرکتِِصادرشده،ِاعتراضِثالثِکند.ِمدیرِجدیدِشرکتِهمِنمیِزوالِحجر،ِنسبتِبهِرأییِکهِعلیهِاوِوِباِحضورِولیِیاِقیمِاو،
ِوِباِحضورِمدیرِقبلیِشرکت،ِصادرشده،ِاعتراضِثالثِکندِ.

نمی .2 ثالثِ دعواِمحسوبِمیواردِ اصحابِ درِشمارِ ثالث،ِ ورودِ ازِ پسِ زیراِ کند؛ِ ثالثِ اعتراضِ میتواندِ وِ ِبشود،ِ اعتراضِ سایرِطرقِ ازِ مانندِِتواندِ رأی،ِ هِ
 خواهیِاستفادهِکندِ.تجدیدنظرخواهیِوِفرجام

تواندِازِسایرِطرقِاعتراضِبهِرأی،ِمانندِِشودِوِمیتواندِاعتراضِثالثِکند؛ِزیراِپسِازِجلبِثالث،ِدرِشمارِاصحابِدعواِمحسوبِمیمجلوبِثالثِنمی .3
 خواهیِاستفادهِکندِ.تجدیدنظرخواهیِوِفرجام

تواندِبالصالهِاعتراضِثالثِکند؛ِیعنیِاگرِباِاینِامرِمواجهِشدِکهِحقیِازِِکیِازِاصحابِدعواِبوده،ِمثلِولی،ِقیمِوِوکیل،ِمیشخصیِکهِدرِدعوا،ِنمایندۀِی .4
یتِِاند.ِبرایِمثال،ِاگرِپدریِبهِواِلتواندِاعتراضِثالثِکند؛ِزیراِایشانِجزءِاصحابِدعوایِقبلیِنبودهِوِصرفًاِسمتِنمایندگیِداشتهشده،ِمیایشانِتضییع

ازِِتواندِوقتیِکهِحقِخودِاوِبهِموجبِرأیِصادره،ِتضییعازِفرزندِصغیرِخودِاقامۀِدعواِکند،ِمی بهِوالیتِ بهِرأیِصادره،ِاصالتًاِ)نهِ باشد،ِنسبتِ شدهِ
 فرزندش(ِاعتراضِثالثِکندِ.

 نفعِباشدِ.بدیهیِاستِکهِمانندِسایرِدعاوی،ِدرِاعتراضِثالثِنیزِخواهانِ)معترضِثالث(ِبایدِذی .5
 اعتراض ثالث: رای قابلآ 

ِاعتراضِثالثِاستِ.هایِعمومی،ِانقالبِوِتجدیدنظرِقابلآرایِحقوقیِدادگاه .1
 اعتراضِثالثِاستِ.آرایِدیوانِعدالتِاداریِقابل .2
 اعتراضِثالثِاست.آرایِداوریِقابل .3
 قرارهایِغیرقاطع،ِمانندِقرارهایِاعدادیِیاِدستورِموقتِباشدِ.اعتراضِثالثِاست؛ِچهِاینِقرارهاِقاطعِدعواِباشدِیاِِتمامِاحکامِوِتمامِقرارهاِقابل .4
پذیرِاستِکهِتمامِرأیِصادرهِیاِبخشیِازِآنِخالفِِاعتراضِثالثِاست؛ِاماِبایدِتوجهِداشتِکهِاعتراضِثالثِدرِصورتیِامکاندرستِاستِکهِتمامِآراِقابل .5

 حقوقِمعترضِثالثِباشدِ.
اعتراضِنیست؛ِاماِاگرِشخصِِدادهِاست؛ِبنابراین،ِقابلاریِازِعقدِصلحیِاستِکهِبینِطرفینِاختالف،ِرخبردگزارشِاصالحیِرأیِنیستِوِصرفًاِصورت .6
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ِبداند،ِمی ِابطالِ)بهِعبارتِدقیقثالث،ِگزارشِاصالحیِراِخالفِحقوقِخود ِبودن،ِدعوای ِبرِمبنایِفضولی ِبطالن(ِآنِراِدرخواستِِتواند ِتأیید تر،ِدرخواست
 کندِ.

 اندِکهِالبتهِباِنصِصریحِقانونِدرِتعارضِاستِ.اعتراضِثالثِدانستهآرایِغیرقطعیِراِنیزِقابلِبرخیِازِنویسندگان، .7
اعتراضِثالثِنیست.ِبرایِمثال،ِتصمیمِدادگاهِمبنیِبرِتأخیرِوقتِرسیدگی،ِتجدیدِجلسۀِدادرسی،ِاستعالمِاسنادِوِِسایرِتصمیماتِمحاکم،ِغیرِآرا،ِقابل .8

 اعتراضِثالثِنیستِ.حتِوِاصالتِسندِوِ...ِقابلمدارکِازِاداراتِدولتی،ِبررسیِص
 ق.ا.حِ(44ِاعتراضِثالثِاست.ِ)مادۀِهاِدرِامورِحسبیِنیزِقابلاعتراضِثالثِمختصِامورِترافعیِنیست.ِتصمیماتِدادگاه .9
 اعتراضِدانستهِنشدهِاستِ.اعتراضِثالثِنیست.ِدرِقانونِآیینِدادرسیِکیفریِاحکامِکیفریِقابلاحکامِکیفریِقابل .10

 عتراض ثالث به آرای دیوان عالی کشور: ا
شودِوِصرفًاِبهِکهِدرِدیوانِعالیِکشور،ِرأیِبهِمعنایِاخصِصادرِنمیگیردِوِباِتوجهِبهِاینکهِدرِدیوانِعالیِکشور،ِرسیدگیِماهیتیِصورتِنمیازِآنجایی .1

اعتراضِثالثِنیست؛ِاماِِخواستهِاست،ِقابللِبرِتأییدِیاِنقضِرأیِفرجامشود،ِبنابراین،ِرأیِدیوانِعالیِکشورِکهِصرفًاِداتأییدِیاِنقضِرأیِصادرهِاکتفاِمی
ِاعتراضِثالثِاستِ.اگرِرأییِدرِدیوانِعالیِکشورِتأییدِشود،ِهمچنانِقابل

دیوانِعالیِکشورِتقدیمِِِِدانانِعقیدهِدارندِکهِاگرِرأی،ِدرِدیوانِعالیِکشورِابرامِشدهِباشد،ِبایدِدرخواستِاعتراضِثالثِنسبتِبهِآنِرأی،ِبهبرخیِازِحقوق .2
اندِکهِمرجعِتالی،ِرأیِِشود؛ِتاِدیوانِعالی،ِاینِدرخواستِراِجهتِرسیدیِبهِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِارجاعِدهد.ِایشانِاینِترتیبِراِازِآنِروِالزمِدانسته

،ِخودِمرجعِعالیِمجوزِفسخِرأیِخودِراِبهِمرجعِِمرجعِعالیِراِنقضِنکندِوِباِارجاعِدادخواستِاعتراضِثالثِتوسطِمرجعِعالیِبهِمرجعِتالی،ِدرِواقع
 تالیِبدهد؛ِاماِدرِقانونِچنینِامری،ِمقررِنشدهِوِاینِترتیب،ِخالفِقانونِاستِ.

 مهلت اعتراض ثالث: 
گاهِباشدِیاِنباشدِ.پذیرِاست؛ِچهِشخصِثالثِنسبتِبهِحکمِِدِبهِمهلتِخاصیِنیستِوِدرِهرِزمانیِامکانمقیِِّدرِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِِاعتراضِثالث ِِآ

 کنه:ِبندیِمیپسِمالکریمیِجمع
ً
ِثالثِمهلتِندارهِااّلِتووِِاصوال قانونِتشکیالتِوِآیینِدادرسیِدیوانِعدلتِوِِ(1311قانونِتجارتِ)اعتراض 

 کهِمهلت،ِتعیینِشدهِاست!ِ(1392اداریِ)
ِظرفِِدرِِمقیمندِِایرانِِدرِِکهِِذینفعِِاشخاصِِطرفِِازِِوِِروزِِدهِِظرفِِدرِِورشکستهِِتاجرِ ِِطرفِِازِِبایدِِاعتراض:ِ»گهمیِِتجارتِِقانون537ِِِِماده •

ِاعالنِمذکورهِاحکامِکهِِاستِتاریخیِازِمزبورِهاِیمدتِابتداِیِآیدِعملِبِهِماهِِدوِظرفِدِرِدارنِدِاقامتِخارجهِدِرِکهآنهاییِطرِفِازِِوِماهِِیک
ِباشهِکه.«ِِشوِدمی 1399ِِِ/4ِ/3ِِمورخ789ِِِِشمارۀِِرویۀِِوحدِتِِرأیِِشودِ.میِِمحسوِبِِثالث«ِِ»شخصِِِ،ورشکستگی  حکم   در  ذینفع ِِحواستون
ِِِجملهِِاِزِِوِِاسِتِِشدهِِوضِعِِتجارِتِِقانونِِدِرِِخاصیِِمقرراتِِتصفیه،ِِعملیاِتِِانجامِِدرِِتسریعِِلزومِِبهِِتوّجهِِباِ»ِِ:گهمی ِِِبهِِمخصوصیِِفصل  ِطرق 

ِِِازِِشکایت گهیِِوِِشدهِِدادهِِاختصاصِِعنوانِِهمینِِتحتِِورشکستگیِِبهِِراجعِِصادرهِِاحکام  ِآ ِِِکردن  537ِِِِمادۀِِدرِِوِِشدهِِالزامیِِورشکستگیِِحکم 
ِِِمبداءِ ِِقانون،ِِهمیِن ِِِاعتراض  گهِی)ِِاعالنِِتاریخِِمطلق،ِِنحوِِبهِِذینفعِِاشخاص  ِِِقرینۀِِوِِاستِِشدهِِدانستهِِورشکستگیِِبهِِراجعِِاحکام(ِِآ ِِبِرِِکافی 
ِ َِِنسخ  ِِِمقررات  ِِموجِبِِبهِمذکورِِخاص  ِِمقررات  ِِعام  ِِقانون  ِباِوِنداردِوجود(ِمدنِیِامورِدر)ِانقالبِوِعمومیِهایدادگاهِدادرسیِآیینِمؤخرالتصویب 

ِِِبهِِعنایت ِِِاصل  537ِِِِِمادۀِِدرِِمذکورِِمهلتِِاِزِِخارجِِ،ورشکستگی  احکام  به  ذینفع  اشخاِص   کلیۀ   اعتراِض َِِنسخِ،ِِعدم  ِِدِرِِیادشدهِِقانون 
 .ِ«ندارد استماع قابلیتِِحکم،ِصادرکنندۀِدادگاهِ 

• ِِ تاریخیِاستِکهِشخصِثالثِازِمفادِرأیِصادره، بهِدوِماهِازِ ِمطلعالبتهِمهلتِاعتراضِثالثِنسبتِبهِآرایِدیوانِعدالتِاداری،ِمحدودِ
ِِشود.می ِِاطالعپسِشدِازِتاریخ   شود.ِِمیِابالغَلهَِعَلیهِوِمحکوم ِ)نهِابالغ(،ِچونِرأیِبهِمحکوم 

 ق.آ.د.م(  419اقسام اعتراض ثالث: )مادۀ 
تواندِبهِآنِاعتراضِثالثِکند.ِدرِاینِِشخصِثالث،ِرأییِراِکهِدرِدعوایِقبلِصادرشده،ِخالفِحقوقِخودِبداند.ِدرِاینِصورت،ِمی  اعتراضِثالثِاصلی: .1

 خصوصِبایدِتوجهِداشتِکهِ:
 آیدِ.اینِاعتراضِبهِموجبِدادخواستِبهِعملِمی ✓
 شودِ.بایدِبهِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِقطعیِتقدیمِ ✓
✓ ِ ِلهِوِهمِمحکوم ِبهِطرفیتِهمِمحکوم  شود.ِاگرِرأی،ِدارایِچندِجزءِباشدِوِشخصِثالثِبهِیکِجزءِآنِمعترضِباشد،ِِعنهِطرحِمیعلیهِرأیِمعترض 

ِبایدِنامِمحکوم ِ  ِ.هایِرأیِالزمِنیستعلیهِسایرِقسمتلهِوِمحکوم ِعلیهِهمانِقسمتِازِرأیِراِبنویسدِوِدرجِنامِمحکوم ِلهِوِمحکوم 
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دعواییِبینِدوِنفرِدرِجریانِبودهِاست.ِرأیِبهِنفعِیکیِازِایشانِصادرِشدهِاست.ِشخصِمذکورِبهِاستنادِرأیِصادره،ِدعواییِعلیهِِ  اعتراضِثالثِطاری: .2
نِدلیلِعلیهِِتواندِدرِدعوایِمطروحه،ِنسبتِبهِآنِرأیِصادرهِدرِدعوایِقبلِکهِدرِحالِحاضر،ِبهِعنواکند.ِآنِشخصِثالثِمیشخصِدیگریِمطرحِمی

 گیرد،ِاعتراضِثالثِکند.ِدرِاینِخصوصِبایدِتوجهِداشتِکهِ:اوِموردِاستنادِقرارِمی
 آیدِ.اعتراضِثالثِطاری،ِبهِموجبِدرخواستِاستِوِبدونِتأدیهِهزینۀِوِدادخواستِبهِعملِمی ✓
 صورتِگیردِ.ِاعتراضِثالثِطاری،ِمحدودیتِزمانیِنداردِوِممکنِاستِتاِقبلِازِختمِرسیدگیِبهِدعوایِفعلی، ✓
 شودِ.کنندهِبهِدعوایِفعلیِطرحِمیاینِاعتراضِدرِدادگاهِرسیدگی ✓
ِگیردِکهِاگرِدادگاهِرسیدگیرسیدگیِبهِاینِاعتراض،ِبدینِنحوِصورتِمی ✓ ترِنباشدِِعنهِپایینکنندهِبهِدعوایِفعلی،ِازِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِمعترض 

 نکهِصالحیتِذاتیِرسیدگیِبهِاینِدعواِراِداشتهِباشدِ.کند؛ِالبتهِبهِشرطِآاضِثالثِهمِرسیدگیِمی)باالترِیاِمساویِباشد(،ِخودِهمینِدادگاه،ِبهِاعتِر
✓ ِ شودِتاِدادخواستِِروزِمهلتِدادهِمی20ِِترِباشد،ِدرِاینِصورت،ِبهِمعترضِثالثِبهِمدتِِعنهِپاییناگرِدادگاهِفعلی،ِازِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِمعترض 

کنندهِبهِدعوایِفعلی،ِنتیجۀِآنِاعتراضِثالثِراِدرِِصادرکنندۀِرأیِموردِاعتراضِثالثِتقدیمِکندِوِاگرِدادگاهِرسیدگیِِاعتراضِثالثِخودِراِبهِدادگاه
 کندِ.رسیدگیِخودِمؤثرِبداند،ِفعاًلِتاِتعیینِنتیجۀِاعتراضِثالث،ِرسیدگیِخودِراِمتوقفِمی

 اتِوِپرداختِهزینۀِدادرسیِاستِ.درِاینِحالت،ِاعتراضِثالثِطاری،ِنیازمندِدادخواستِوِرعایتِتشریف
کنندهِبهِدعوایِفعلی،ِبرایِرسیدیِبهِرأیِموردِاعتراضِثالث،ِصالحیتِذاتیِنداشتهِباشدِنیز،ِِترتیبِمقررِدرِبندِفوق،ِدرِحالتیِکهِدادگاهِرسیدگی ✓

اهِصادرکنندۀِرأیِموردِاعتراضِثالثِتقدیمِکندِِشودِتاِدادخواستِاعتراضِثالثِخودِراِبهِدادِگروزِمهلتِدادهِمی20ِجاریِاست؛ِیعنیِبهِمعترضِثالثِِ
کنندهِبهِدعوایِفعلی،ِنتیجۀِآنِاعتراضِثالثِراِدرِرسیدگیِخودِمؤثرِبداند،ِفعاًلِتاِتعیینِنتیجۀِاعتراضِثالث،ِرسیدگیِخودِراِِوِاگرِدادگاهِرسیدگی

 کندِ.متوقفِمی
 ق.آ.د.م(   420)مادۀ ِشرایط دادخواست اعتراض ثالث:

اعتراضِثالثِبایدِمفادِوِشرایطِذیلِرعایتِشود.ِاینِشرایطِهمِدرِدادخواستِاعتراضِثالثِاصلیِوِهمِدرِدادخواستِاعتراضِثالثِطاریِِدرِدادخواستِِ
ِبایدِرعایتِشودِ:

ِنامِوِنامِخانوادگیِوِمحلِاقامتِمعترضِثالثِوِنمایندۀِاوِ؛ .1
 علیه(؛لهِوِمحکوم ِ)محکوم ِنامِوِنامِخانوادگیِوِمحلِاقامتِخواندگانِاعتراضِثالثِِ .2
 مشخصاتِ)شماره(ِرأیِموردِاعتراض؛ .3
 مشخصاتِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِ)شمارۀِشعبهِوِنامِحوزۀِقضائی(ِ؛ .4
ضِِسایرِمشخصاتِدادخواست،ِمانندِهزینۀِدادرسیِوِتعدادِکافیِنسخِدادخواست،ِدرِخصوصِاعتراضِثالثِهمِبایدِرعایتِشود.ِهزینۀِدادرسیِاعترا .5

 ایِاستِکهِنسبتِبهِآنِاعتراضِشدهِاستِ.رصدِارزشِخواستهد5/5ِثالث،ِِ
ِاگرِدرِدادخواستِاعتراضِثالث،ِشرایطِفوقِرعایتِنشدهِباشد،ِباِدوِحالتِمواجهیمِ:ضمانت اجرای شرایط دادخواست اعتراض ثالث:  

ست،ِتوسطِمدیرِدفترِهمانِشعبۀِبدویِیاِتجدیدنظرِکهِاعتراضِاگرِنام،ِنامِخانوادگیِوِاقامتگاهِمعترضِثالثِیاِنمایندۀِاوِدرجِنشدهِباشد:ِقرارِردِدادخوا .1
نظریِکهِدرِخصوصِقابلیتِاعتراضِبهِقرارِردِدادخواستِِشود.ِدرِخصوصِقابلیتِاعتراضِبهِاینِقرارِهمانِاختالفثالثِبهِآنجاِتقدیمِشده،ِصادرِمی

ِدرِمرحلۀِبدویِبیانِشدهِجاریِاستِ.
 شود:شدهِباشد،ِبهِنحوِذیلِعملِمیاگرِسایرِشرایطِاعتراضِثالثِرعایتِن .2

روزِمهلتِبرایِرفع10ِِِِمدیرِدفترِدادگاهِبدویِیاِتجدیدنظرِکهِاعتراضِثالثِبهِآنجاِتقدیمِشده،ِخطابِبهِمعترضِثالث،ِاخطارِرفعِنقصِصادرِوِبهِاوِِ ✓
 دهدِ.نقصِمی

 کندِ.اعتراضِثالثِراِصادرِوِبهِمعترضِثالثِابالغِمیروزهِوِعدمِرفعِنقص،ِمدیرِدفتر،ِقرارِردِدادخواست10ِِدرِصورتِانقضایِاینِمهلتِ ✓
 اثر تعلیقی اعتراض ثالث: 

ِاعتراضِثالثِدارایِاثرِتعلیقیِنیست؛ِمگرِآنکهِهمۀِشرایطِذیلِجمعِباشدِ: .1
 معترضِثالثِدرخواستِکندِ. ✓
 جبرانِضررِوِزیانِناشیِازِرأیِممکنِنباشدِ. ✓
 غیرنقدِبودن(ِوِمیزانِاینِتأمین،ِبستهِبهِنظرِقاضیِاستِ.معترضِثالث،ِتأمینِمناسبِبسپارد.ِنوعِ)نقدِیاِ ✓
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 کند.کنندهِبهِاعتراضِثالث،ِقرارِتأخیرِاجرایِحکمِراِصادرِمیدرِصورتِجمعِشرایطِفوق،ِقاضیِرسیدگیِ .2
یدِوِتمدیدِقرارِتأخیرِراِمنوطِبهِسپردنِتواندِبرایِتأمینِآن،ِبرِتأمینیِکهِتعیینِکردهِبیفزااینِقرارِبرایِمدتِمعینِصادرشدهِوِقابلِتمدیدِاست.ِقاضیِمی .3

 تأمینِجدیدِکندِ.
 اعتراضِنیستِ.اعتراضِنیست.ِهمچنینِنوعِوِمیزانِتأمینِنیزِقابلاینِقرار،ِقابل .4
د؛ِاماِاگرِحکمِِگرداِناگرِحکمیِاجراِشدهِباشدِوِبعدِازِاجرا،ِنسبتِبهِآنِاعتراضِثالثِشود،ِاینِاعتراضِثالث،ِمراتبِاجرایِحکمِراِبهِحالتِقبلِبازنمی .5

کهِنتیجۀِاعتراضِثالث،ِقطعیِشود،ِمراتبِاجرایِحکمِسابقِ)کهِاکنونِنقضِشده(ِبهِدستورِدادگاهِِمزبورِبهِموجبِاعتراضِثالثِنقضِشود،ِدرصورتی
 گرددِ.بهِحالتِقبلِازِاجرا،ِبازمی

6. ِ تواندِباِطرحِدعوا،ِخساراتِواردهِبهِخودِراِمطالبهِِتضررِشده،ِمیلهِکهِازِتوقفِاجرایِحکمِِماگرِاعتراضِثالثِبهِموجبِرأیِقطعیِردِشود،ِشخصِمحکوم 
 کندِ.

 اثر انتقالی اعتراض ثالث: 
ِاثرِانتقالی،ِیعنیِآنکهِدعواِباِتمامِجوانبِحکمیِوِموضوعیِخود،ِموردِرسیدگیِمجددِقرارِگیردِ. .1

هاِِآنِجهتِراِخالفِحقوقِدانستهِاست؛ِبنابراین،ِسایرِقسمتاثرِانتقالیِاعتراضِثالث،ِبهِهمانِقسمتِوِجهتیِمحدودِوِمقیدِاستِکهِشخصِثالث،ِِ
 شودِ.وِجهاتِرأی،ِموردِبازبینیِواقعِنمی

داشتهِباشد،ِِِِاگرِاعتراضِثالث،ِبهِآنِقسمتِازِرأیِکهِبدانِاعتراضِشده،ِواردِنباشد؛ِاماِقسمتِدیگریِازِرأیِکهِموردِاعتراضِثالثِواقعِنشده،ِایراِد .2
 کندِ.یدادگاهِآنِقسمتِراِنقضِنِم

 ماند،ِهرچندِکهِدارایِایراداتِدیگریِباشدِ.شودِوِبهِقوتِخودِباقیِمیاگرِرأییِکهِموردِاعتراضِثالثِقرارگرفته،ِبهِضررِشخصِثالثِنباشد،ِنقضِنمی .3
عتراضِثالثِواقعِنشده،ِرسیدگیِِهاییِکهِموردِاکندِوِبهِسایرِقسمتشده،ِاکتفاِمیدادگاهِدرِنقضِرأی،ِفقطِبهِبررسیِقسمتیِازِرأیِکهِموردِاعتراضِواقع .4

 کند؛ِمگرِآنکهِرأی،ِقابلِتفکیکِنباشدِ.نمی
 رسیدگی و صدور رأی در اعتراض ثالث: 

ِ،ِرسیدگیِشود.رسیدگیِبهِاعتراضِثالث،ِمانندِرسیدگیِدرِدادگاهِبدویِاست؛ِچهِاینِاعتراضِثالثِدرِدادگاهِبدوی،ِرسیدگیِشودِوِچهِدرِدادگاهِتجدیدنظر .1
توانِبدونِتشکیلِجلسه،ِحکمِِآنچهِدرِبندِفوقِبیانِشد،ِدرِرسیدگیِبهِاعتراضِثالث،ِتشکیلِجلسۀِدادرسیِوِدعوتِازِطرفینِالزامیِاست.ِنمیبناِبرِِ .2

 موردِدرخواستِاعتراضِثالثِراِتأییدِیاِنقضِکردِ.
 اسیِصادرِکندِیاِبهِاستماعِشهادتِشهودِبپردازدِ.تواندِدرِاعتراضِثالثِبهِادلۀِموردِنیاز،ِرسیدگیِکند؛ِبرایِمثال،ِقرارِکارشندادگاهِمی .3
 کندِ.اگرِاعتراضِثالث،ِواردِباشد،ِدادگاهِحکمِراِنقضِوِحکمِمقتضیِصادرِمی .4

ِدرِاعتراضِثالث،ِهیچِدعوایِطاری،ِمانندِجلبِثالثِوِورودِثالثِراهِنداردِ.دعاوی طاری در اعتراض ثالث: 
 اعتراض به نتیجۀ اعتراض ثالث: 

اعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِباشدِوِاگرِازِدادگاهِتجدیدنظرِِتواندِقابلشود،ِاگرِازِدادگاهِبدویِصادرِشدهِباشد،ِمیاعتراضِثالثِصادرِمیِِرأییِکهِپسِاز .1
ِاعتراضِنیستِ.صادرِشدهِباشد،ِقابل

 باشدِ.تواندِقابلِفرجام،ِاعادۀِدادرسیِیاِاعتراضِثالثِمجددِشود،ِمیرأییِکهِپسِازِاعتراضِثالثِصادرِمی .2
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ِ:کنیمهای حقوقی، این بخش را با زبانی دیگر در چندین صفحه مرور میبا توّجه به اهمّیِت بخِش »طرِق اعتراض به آراء« در آزمون

ِطرق شکایت از آرا: 
ِتوانِبهِدوِدستهِتقسیمِکردِ:طرقِشکایتِازِآراِراِمی

ِ.ِطرقِعادیِشکایتِازِآرا1ِِ
ِالعادهِشکایتِازِآرِا.ِطرقِفوق2

باشندِمگرِِدهدِوِبنابراینِتمامیِآراِقابلِشکایتِعادیِمیایِعامِراِدرِاینِخصوصِتشکیلِمیطرقِعادیِشکایت،ِقاعدهعادی شکایت از آرا:    طرق 
 شدهِباشد؛ِمانندِواخواهیِوِتجدیدنظرِ. بینیاینکهِخالفِآنِپیش

ِآراییِقابلِطرحِِالعادۀ شکایت از آرا:  طرق فوق ِبه ِنسبت ِاعتراضِِهستندِکهِقانوناینِطرقِتنها ِاعادۀِدادرسیِو ِباشد؛ِمانندِفرجام، ِنموده ِتصریح گذار
 شخصِثالثِ.

ِپردازیم:درِزیرِبهِبررسیِمواردِیادشدهِمی
 واخواهی:  -مبحث نخست

 اول:
ِصادرهِازِدادگاهآرای قابل واخواهی ِغیابی  ِویژۀِاحکام  باشند.ِتمامیِِقابلِواخواهیِنمیهایِنخستینِاست،ِبنابراینِاحکامِحضوریِِ:ِواخواهی،ِشکایت 

ازِدادگاه انقالبِدرِدعاویِحقوقی،َِصرفاحکامِغیابیِصادرهِ وِ آنِقابلِِهایِعمومیِ یاِمیزانِخواستۀِ نوعِدعواِ بهِ توّجهِ باِ ِصادره،ِ اینکهِحکم  ازِ نظرِ
ِغایب،ِدرِمهلتِمقرر،ِقابلِواخواهیِاستِ.تجدیدنظرِباشدِیاِنباشد،ِتوسطِمحکوم ِ َِعلیه 

ِ ِمحکوم ِ*ِحق ّ َِعلیهِبهِحکمِغیابیِ»واخواهی«ِنامِداردِ.اعتراض 
ِ ِتجدیدنظر،ِمحکوم  ِقابل  ِصادرهِدرِدعاوی  ِغیابی  تواندِواخواهیِنمایدِوِرأییِکهِبرِاساسِواخواهیِصادرِشود،ِقابلِتجدیدنظرخواهیَِِعلیهِغایبِمیدرِاحکام 

ِباشدِ.درِمهلتِمقّررِمی
ِصادرهِازِدادگاهِتجدِی ِغیابی  َِعلیهِقابلِاعتراضِوِرسیدگیِدرِهمانِدادگاهِتجدیدنظرِاست.دنظرِظرفِمّدتِبیستِروزِازِتاریخِابالغِواقعیِبهِمحکوم ِاحکام 

اضِبهِحکمِِ*حقوقِوِتکالیفِواخواهِوِواخواندهِدرِطرحِاعتراضِبهِحکمِغیابیِوِپاسخِبهِاعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِنیزِهمانِاستِکهِدرِاعتِر
ِمرحلۀِنخستینِآمدهِاستِ.غیابیِِ

ِبنابراینِاحکامِغیابیِصادرهِازِدادگاهِتجدیدنظرِهمِقابلِواخواهیِهستندِ.
ِ ِغایبِدرِمهلتِمقّررِواخواهیِننماید،ِمیدرِدعاویِقابلِتجدیدنظر،ِچنانچهِمحکوم  تواندِدرِمهلتِتجدیدنظرِنسبتِبهِحکمِغیابیِتجدیدنظرخواهیَِِعلیه 

 کندِ.

ی
ض به رأ

ق اعترا
طر

طرق عادی

واخواهی

تجدیدنظرخواهی

طرق فوق العاده

فرجام خواهی

اعادۀ دادرسی

اعتراض ثالث
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ِ پسِازِپایانِمهلتِواخواهیِوِدرِمهلتِتجدیدنظرخواهیِدادخواستیِباِعنوانِواخواهیِبدهد،ِدادخواستِاوِتجدیدنظرخواهیِشمردهَِِِِعلیهِغایباگرِمحکوم 
 شودِمگرِآنکهِمبتنیِبرِعذرِموّجهِباشدِ.وِمانندِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِباِآنِرفتارِمی

ِواخواهیِازِسویِمحکوم ِارائۀِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِدرِمهلتِمعّینِبرایِواخواهیِِر • ِاوِِا،ِاسقاطِحق ّ ِتجدیدنظر  َعلیهِدرِنظرِگرفتهِوِبهِدادخواست 
 شودِ.رسیدگیِمی

 اصحاب دعوا و مهلت واخواهی:
باشندِکهِبهِحکمِغیابیِمنتهیِشدهِاست.ِبدینِمعناِکهِخواندۀِمرحلۀِنخستین،ِِالقاعدهِهمانِاصحابِدعوایِنخستینِمیاصحابِدعوایِواخواهیِعلی

ِمرحلۀِنخستین،ِ»واخوانده«ِمی» مقامانِ)مانندِِباشدِوِدرِصورتِفوتِیاِورشکستگیِهریکِازِاصحابِدعوایِاصلی،ِوراثِوِیاِسایرِقائمواخواه«ِوِخواهان 
ِ لیه(ِوِ...ِدرِدعوایِواخواهیِدخالتِخواهندِنمودِ.منتقل   ا 

پذیرِِدرسیِاعالمِنشدهِاست«ُِمجازِاعالمِشده،ِورودِثالثِدرِمرحلۀِواخواهیِنیزِامکانازِآنجاِکهِورودِثالثِباِتوّجهِبهِاصولِدادرسیِ»تاِوقتیِکهِختمِدا
 استِ.

 القاعدهِبرایِاشخاصیِکهِمقیمِکشورندِبیستِروزِوِبرایِآنهاِکهِمقیمِخارجِکشورِهستندِدوِماهِازِتاریخِابالغِحکمِغیابیِاستِ.مهلتِواخواهیِعلی
ِغایب،ِبیکهِمحکوم ِدرصورتی ِموّجهیِداشتهِباشد،ِخارجِازِمهلتِیادشدهِدادخواستِواخواهیِخودِراِتقدیمِنمایدِقرارِردِدادخواستِصادرِِآنکَعلیه  هِعذر 

 شودِ.می
 باشد.ایِباشدِکهِحکمِراجعِبهِاصلِدعواِقابلِتجدیدنظرِباشد،ِقابلِتجدیدنظرِدرِدادگاهِتجدیدنظرِدرِمهلتِمقّررِمیاینِقرارِچنانچهِدرِپرونده

ِمقّررِواخواهیِنمایدِبهِحکمِقانونِمیکهِمحکوم ِرتینکته:ِدرصو ِموّجهِنتواندِدرِمهلت  ِعذر  ِغایبِبهِسبب  تواندِبعدِازِمهلتِمقّررِنیزِواخواهیِنماید،َِِعلیه 
ِصادرکنند ِغیابیِتقدیمِنماید.ِِدرِاینِصورت،ِواخواهِبایدِپسِازِرفعِعذر،ِدادخواستِواخواهیِبدهدِوِجهاتِعذرِوِدلیلِموّجهِبودنِآنِراِبهِدادگاه  ۀِحکم 

نمایدِوِدرِغیرِاینِصورتِ»قرارِردِِهایِالزم،ِعذرِراِموّجهِتشخیصِدهدِ»قرارِقبولِدادخواستِواخواهی«ِراِصادرِمیکهِدادگاهِپسِازِبررسیدرصورتی
 کندِکهِبازِهمِدرِصورتِداراِبودنِشرایطِیادشدهِقابلِتجدیدنظرِاستِ.دادخواستِواخواهی«ِراِصادرِمی

ِغیابیِنیزِمهلتِیادشدهِ)بیستِروزِِد ِحکم  ِقانونی  گاهِنگردیدهِوِِِ-رِابالغ  دوِماه(ِبرقرارِاستِمگرِاینکهِواخواهِمّدعیِشودِباِابالغِقانونی،ِازِمفادِحکمِآ
دادخواستِاوِمنوطِبرِاحرازِیاِعدمِِدادخواستِواخواهیِخارجِازِمهلتِخودِراِبهِدادگاهِصادرکنندهِحکمِغیابیِتقدیمِنمایدِکهِدرِاینِصورت،ِنیزِقبولِیاِردِِ

ِاحرازِادعایِواخواهِازِسویِدادگاهِاستِ.
 آثار واخواهی: 

 واخواهیِدارایِدوِاثرِتعلیقیِوِانتقالیِاستِ:
اجرایِحکمِممنوعِِواخواهیِنیزِمانندِتجدیدنظرِاثرِتعلیقیِدارد،ِبدینِمعناِکهِتاِپایانِمهلتِواخواهیِصدورِدستورِ :الف. اثر تعلیقی بر اجرای حکم

 شودِ.استِوِچنانچهِدرِمهلتِمقّرر،ِواخواهیِشدهِباشد،ِدستورِاجرایِحکمِتاِروشنِشدنِنتیجۀِواخواهیِصادرِنمی
ِبهب. اثر انتقالی  ِاستِکه ِانتقالیِبدینِمفهوم ِاثر ِباِتمامِمسائلِموضوع: ِبهِمرحلۀِواخواهی، ِپیشینِ)رسیدگیِغیابی( ِاختالفِازِمرحلۀ یِِوسیلۀِواخواهی،

ِدیگرِدادگاهِبایدِدوبارهِرسیدگیِوِاقدامِبهِصدورِرأیِنمایدِ.عبارتشود؛ِبهوِحکمیِکهِداشتهِباشد،ِباِلحاظِاعتراضاتِوِدالیلِواخواهِمنتقلِمی
ِ  :اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص ِمحکوم  ِتعدد  واهیِفسخَِِعلیهم،ِچنانچهِبعضیِازِآنهاِواخواهیِنمایندِوِحکمِدرِپیِرسیدگیِواخدرِصورت 

 اندِنخواهدِشدِ.شود،ِشاملِآنهاییِکهِواخواهیِنکرده
ِ ِمحکوم  ِحکمِغیابی،ِچنانچهِمحکوم ِهمچنینِدرِصورتِتعدد  َعلیهِتنهاِبرخیِازِآنهاِراِطرفِدعوایِواخواهیِقرارِدهدِوِحکمِفسخِگردد،ِرأیِجدیدِِلهم 
 رهِقابلِتجزیهِوِتفکیکِنباشدِ.اندِنخواهدِشد،ِمگرِآنکهِرأیِصادشاملِآنهاییِکهِواخواندهِنبوده

 صادرکنندۀِحکمِغیابی(ِاستِ. مرجعِتقدیمِدادخواستِوِرسیدگیِبهِواخواهیِهمانِدادگاهِ)شعبۀمرجع واخواهی:  
 مندِاستِ.القاعدهِواخواهِازِتمامیِحقوقِدفاعیِکهِخواندهِدرِاّولینِجلسۀِدادرسیِداردِدرِبرابرِدعوایِمزبورِبهرهعلیحقوق واخواه: 

ِو تکالیف واخوانده:  حقوق   ِمرحلۀِنخستینِوِحقوقِمحکوم  ِخواهان  ِواخواندهِترکیبیِازِحقوق  ِشکایتِازِحکمِقرارِگرفتهِحقوق  َلهیِاستِکهِطرف 
 استِ.

ِخواندهِبایدِباِلحاظِاعتراضیعنیِدرِواقعِواخواندهِموقعیتِخودِراِبهِعنوانِخواهانِدعوایِنخستینِحفظِمی ِواخواهی  ِواخواهِنسبتِبهِِنمایدِوِدرِبرابر  ات 
 حّقیِاوِاحرازِگردیدهِتأییدِشودِ.ایِدفاعِنمایدِکهِحکمِواخواستهِکهِدرِآنِذیگونهحکم،ِبه

 دوم. تجدیدنظر: 
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ِنخستینِوِصدورِرأیِمنا ِدادگاه  َِاعمال  موردِدعواییِِسبِدرِِتجدیدنظر،ِدوبارهِقضاوتِکردنِامریِاستِکهِبدوًاِموردِقضاوتِقرارِگرفتهِوِبهِنوعی،ِبازبینی 
 استِکهِاقامهِشدهِبودهِوِبهِصدورِرأیِنخستینِ)تجدیدنظرِخواسته(ِانجامیدهِاستِ.

ِدادگاه َِاعمال  ِمرحلۀِنخستینِاصالحِشود.ِازِمیان   توانندِقابلِتجدیدنظرِباشندِ.هاِتنهاِآراِمیبنابراینِممکنِاستِدرِمرحلۀِتجدیدنظر،ِرأی 
 احکام قابل تجدیدنظر: 

 تجدیدنظر:  احکام قابل .الف
ِآنِازِسهِمیلیونِریالِمتجاوزِباشدِقابلِتجدیدنظرِاستِ.. احکام صادره در دعاوی مالی: 1  احکامِصادرهِدرِدعاویِمالیِکهِخواستهِیاِارزش 

 قابلِتجدیدنظرِاستِ.ِدرِمواردیِکهِخواسته،ِپولِرایجِایرانِباشدِچنانچهِمبلغِمزبورِبیشِازِسهِمیلیونِریالِباشد،ِهرِحکمیِکهِدرِاینِدعواِصادرِشود
 باشدِ.هایِمقّرر،ِمبنایِتجدیدنظرِپذیریِرأیِصادرهِمیکاهشِیاِافزایشِخواستهِدرِمهلت

ِمتعددیِمطرحِشدهِباشد،ِاثریِبرِدعوایِدیگرِنداردِ.  *ِقابلیتِتجدیدنظرِهرِدعواِدرِمواردیِکهِدرِدادخواست،ِدعاوی 
ِ ِامرِرسیدگیِنمودهِوِتوأمِباِِِاحکامِصادرهِدرِدعاویِمالیِچنانچهِخواستهِیاِارزش  آنِحّتیِکمترِازِسهِمیلیونِریالِباشدِاماِازِدادگاهیِکهِبهِجنبۀِکیفری 

ررِوِزیانِجنبۀِکیفریِبهِعنوانِضررِوِزیانِناشیِازِجرمِصادرِشدهِباشد،ِچنانچهِجنبهِکیفریِرأیِمزبورِقابلِتجدیدنظرِباشد،ِحکمِصادرهِراجعِبهِض
ِآنِقابلِت  جدیدنظرِاستِ.نیز،ِبهَِتَبع 

ِصادرهِدرِدعاویِغیرمالیِ)اعمِازِغیرمالیِذاتیِیاِاعتباری(ِقابلِتجدیدنظرِمی. احکام صادره در دعاوی غیرمالی: 2  باشندِ.کلیۀِاحکام 
عیِکهِموردِحکمِیاِخواستهِقرارِگرفتهِکِم. احکام راجع به متفرعات دعوا: 3 ِدعواِ)حتیِاگرُِمَتَفر ّ عات 

ّ
ترِازِسهِمیلیونِریالِباشد(،ِِحکمِراجعِبهُِمَتَفر 

ِدعواِقابلِتجدیدنظرِباشد،ِقابلِتجدیدنظرِاستِ.  اگرِحکمِراجعِبهِاصل 
سبیِقابلِپژوهشِوِفرجامِنیستِجزِآنچهِدرِقانونِتصریحِشدهِباشدِ.. تصمیمات ِحسبی: 4  تصمیمِدادگاهِدرِامورِح 
ِ

 ب. قرارهای قابل تجدیدنظر: 
باشند،ِدرِصورتیِِشدهِدرِاینِمادهِکهِقرارهایِقاطعِدعواِمیقرارهایِقابلِتجدیدنظرِراِشمارشِنمودهِاست؛ِاماِقرارهایِشمارِش332ِگذارِدرِمادهِقانون

 قابلِتجدیدنظرندِکهِحکمِراجعِبهِاصلِدعواِقابلِتجدیدنظرِباشدِ.
 اندِازِ:اینِقرارهاِعبارت

ِ.ِقرارِابطالِدادخواسِت1
ِدادخواستِصادرهِازِد2 ِادگاه.ِقرارِرد ّ
ِدعوا3 ِ.ِقرارِرد ّ
ِ.ِقرارِعدمِاستماعِدعوِا4
ِ.ِقرارِسقوطِدعوا5
ِ.ِقرارِعدمِاهلیتِیکیِازِاصحابِدعوا6

 ج. آرای غیرقابل تجدیدنظر: 
ِمستندِبهِاقرارِدرِدادگاهِراِغیرقابلِتجدیدنظرِاعالمِنمودهِاست؛ِاماِبایدِپذیرفتِقانون. حکم مستند به اقرار در دادگاه: 1 ِمستندِِگذار،ِحکم  کهِحکم 

 شودِکهِاقرارِازِجملهِراجعِبهِاصلِدعواِباشدِنهِمقدماتِدعواِ.بهِاقرارِدرِصورتیِقطعیِشمردهِمی
 آمدهِباشدِ.عمل*حکمِمستندِبهِاقرارِدرِصورتیِغیرقابلِتجدیدنظرِاستِکهِاقرارِدرِدادگاهِبه

یاِچندِنفرِکارشناسِکهِطرفینِکتبًاِرأیِآنانِراِقاطعِدعواِقرارِدادهِِِِبهِموجبِقانونِاحکامِمستندِبهِرأیِیک. حکم مستند به رأی کارشناس:  2
 باشندِقابلِتجدیدنظرِنیستِ.

تجدیدنظرخواهی:  3 حِقّ  کردن  ساقط  در  توافق  باشندِِدرصورتی.  کردهِ ساقطِ راِ خودِ تجدیدنظرخواهیِ ِ حق ّ کتبیِ توافقِ باِ دعواِ طرفینِ کهِ
ِآنانِمسموعِنخواهدِبودِ.  تجدیدنظرخواهی 

ِنمایندۀِقانونیِیاِقائمطِِاصحاب دعوا و مهلت تجدیدنظر: ِیا ِیاِوکال ِنخستینِِ مقاِمرفینِدعوا ِتجدیدنظرِدارند.ِهرِیکِازِاصحابِدعوایِمرحله آنهاِحق ّ
 تواندِتجدیدنظرخواهیِنمایدِکهِکاًلِیاِجزئًاِدرِدعوایِمرحلۀِنخستینِمحکومِشدهِباشدِ.درِصورتیِمی

نمایدِکهِازِاصحابِدعوایِاصلیِِتجدیدنظرخواندهِنیزِبایدِازِاصحابِدعوایِمرحلۀِنخستینِباشد،ِکهِرأیِکاًلِیاِجزئًاِبهِنفعِاوِصادرِشدهِباشد.ِتفاوتیِنمی
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 بودهِیاِبهِعنوانِثالثِدرِمرحلۀِنخستینِواردِیاِجلبِشدهِباشدِ.
 ستثناِشدهِممنوعِاست،ِولیِورودِیاِجلبِثالثِدرِمرحلۀِتجدیدنظرُِمجازِاستِ.اماِدخالتِاشخاصِثالثِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِجزِدرِمواردِم

:ِمهلتِدرخواستِتجدیدنظرِاصحابِدعواِبرایِاشخاصِمقیمِایرانِبیستِروزِوِبرایِاشخاصِمقیمِخارجِِمهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن 
ِواخواهیِمی هایِمزبورِدرِخصوصِاحکامِغیابی،ِازِتاریخِپایانِیافتنِمهلتِواخواهیِشروعِِتباشد.ِمهِلازِکشورِدوِماهِازِتاریخِابالغِیاِانقضایِمّدت 

ِتجدیدنظرخواهِ)مواقعیِکهِمحکوم ِشود.ِمواردیِمانندِحجر،ِورشکستگیِیاِفوتِمحکوم ِمی ِنمایندهِوِیاِعذر  َمت  ِس  ِموّجهِداشتهِباشد(،َِِعلیه،َِزوال  َعلیهِعذر 
ِقا ِتجدیدنظرخواهیِمیازِجملهِاستثنائاتِواردهِبرِمهلت  توانِدرِاینِمواردِدادخواستِتجدیدنظرِراِپسِازِمهلتِمقّررِقانونیِنیزِتقدیمِِباشدِکهِمینونی 

 نمودِ.
َعلیهمِمقیمِایرانِباشند،ِمهلتِتجدیدنظرِنسبتِبهَِِعلیهمِمتعددِباشندِوِحداقلِیکیِازِآنهاِمقیمِخارجِباشدِوِسایرِمحکوم ِکهِمحکوم ِنکته:ِدرصورتی

ِیابد.یِآنهاِبهِدوِماهِافزایشِمیتماِم
ِ ِمحکوم  ِنمایندهِیاِعذرِقانونیِهمِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِراِتقدیمِکردِ.درِمواردیِمانندِحجر،ِورشکستگیِیاِفوت  َمت  ِس  َِعلیهِوِیاِزوال 

ِصادرکنندِۀ ِمرحلۀِنخستینِردِمیِِچنانچهِدادخواستِتجدیدنظرخواهی،ِخارجِازِمهلتِقانونیِتقدیمِشود،ِبهِموجبِقرارِدادگاه  شود.ِاینِقرارِظرفِِرأی 
ِاعتراضِدرِدادگاهِتجدیدنظرِاستِ.مّدتِبیستِروزِقابل

ِِ:جهات و آثار تجدیدنظر
ِتجدیدنظرِخواستهِبهِچهِجهتِشکایتِداردِ. ِتجدیدنظرخواهِبایدِاعالمِکندِکهِازِرأی 

ِشوندِ:جهاتِتجدیدنظرِپنجِموردِهستندِکهِدرِزیرِبررسیِمی
ِدمِاعتبارِمستنداتِدادگاه.ِادعایِع1
ِ.ِادعایِفقدانِشرایطِقانونیِشهادتِشهوِد2
ِ.ِادعایِعدمِتوّجهِقاضیِبهِدالیلِابرازی3
ِ.ِادعایِعدمِصالحیتِقاضیِیاِدادگاهِصادرکنندهِرأِی4
ِ.ِادعایِمخالفِبودنِرأیِباِموازینِشرعیِیاِمقّرراتِقانونِی5

 آثار تجدیدنظر: 
وِانتقالیِاثریِدیگرِتحتِعنوانِپایانِدادنِبهِصالحیتِدادگاهِنخستینِهمِدارد.ِدادگاهِنخستینِبهِصدورِرأیِقاطعِازِِِِتجدیدنظرِعالوهِبرِدوِاثرِتعلیقی

باشد؛ِبدینِمعناِکهِدادگاهِمزبورِِحالِفراغتِدادگاهِنخستینِبهِمعنایِپایانِصالحیتِویِدرِارتباطِباِدعوایِمطروحهِنمیشود؛ِدرعینرسیدگیِفارغِمی
ِدهدِ.نماید،ِاماِدرخواستِتجدیدنظرِبهِصالحیتِمزبورِپایانِمیراِدرِبررسیِوِاقدامِنسبتِبهِبرخیِامور،ِپسِازِصدورِرأیِقاطعِحفظِمیِصالحیتِخود

ِآنباشدِکهِبهاثرِانتقالیِهمِبدینِمعناِمی منتقلِِِِوسیلۀِتجدیدنظر،ِاختالفِازِدادگاهِنخستینِبهِدادگاهِتجدیدنظر،ِباِتمامیِمسائلِموضوعیِوِحکمی 
ِشودِ.می

ترِازِمرحلۀِنخستینِباشدِوِموضوعاتِوِاشخاصِجدیدیِراِدرِبرگیرد؛ِزیراِِتواندِوسیعالقاعدهِنمیمحدودۀِمرحلۀِتجدیدنظرِعلیمحدوده اثر انتقالی:  
قضاوتِقرارگرفته،ِموردِقضاوتِقرارِگیرد؛ِتجدیدنظرِدوبارهِقضاوتِکردنِاستِوِبنابراینِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِنبایدِبیشِازِآنچهِدرِمرحلۀِنخستینِموردِِ

تواندِبرخیِازِموضوعاتیِکهِدرِمرحلۀِنخستینِِالقاعدهِممنوعِاستِوِدرِمقابل،ِدادگاهِتجدیدنظرِنمیبنابراینِطرحِادعایِجدیدِدرِمرحلۀِتجدیدنظرِعلی
ِرسیدگیِخودِخارجِنمایدِ.ِگیریِشدهِراِازِمحدودۀموردِرسیدگیِقرارگرفتهِوِدرِرأیِاینِمرحلهِنسبتِبهِآنِتصمیم

 مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظر، شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن: 
ِتجدیدنظرِیاِبه ِدادگاه  ِشعبۀِاول  ِصادرکنندۀِرأیِیاِدفتر  ِدادگاه  ِبازداشتگاهیِکهِِِمتقاضیِتجدیدنظرِبایدِظرفِمهلتِمقّرر،ِدادخواستِخودِراِبهِدفتر  دفتر 

ِمِنمایدِ.درِآنجاِتوقیفِاستِتسلی
ِتوانِآنهاِراِباِتوّجهِبهِضمانتِاجرایِآنهاِبهِسهِدستهِبخشِنمودِ.دادخواستِتجدیدنظرِبایدِدارایِشرایطیِباشدِکهِمانندِدادخواستِمرحلۀِنخستین،ِمی

ِبینیِنشدهِاست؛.ِشرایطیِکهِضمانتِاجرایِآنِپیش1
ِ.ِشرایطیِکهِضمانتِاجرایِآنِردِفوریِدادخواستِاستِ؛2
ِهِضمانتِاجرایِآنِتوقیفِدادخواستِاستِ..ِشرایطیِک3

ِآرایِدادگاه ِتجدیدنظر  ِهمانِاستانِاستِ.هایِعمومیِوِانقالبِهرِحوزهمرجع  ِمرکز  ِتجدیدنظر  ِای،ِدادگاه 
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ِ
ِِدرصورتی کندِولیِاگرِِدادخواستِتقدیمِمیکهِدادخواست،ِخارجِازِمهلتِتقدیمِشدهِباشدِوِعذریِهمِبرایِاینِتأخیرِاعالمِنشدهِباشدِدادگاهِقرارِرد ّ

ِنخستینِآنِراِِکندِوِباِتوّجهِبهِآنِتصمیمِمیعذریِبیانِشدهِباشدِدادگاهِصحتِآنِراِبررسیِمی گیرد.ِاگرِرأیِدادگاهِقابلِتجدیدنظرِبودهِولیِدادگاه 
ازِطرفینِمی هرِیکِ بازِهمِ کند،ِ اعالمِ ِصادرکنقطعیِ دادگاه  وِ نمایدِ تجدیدنظرِ درخواستِ نمیتواندِ درِهیچِصورتِ مرحلۀِنخستینِهمِ ِ رأی  تواندِِندۀِ

ِدادخواستِتجدیدنظرِراِبهِاینِعّلتِکهِآنِراِقطعیِاعالمِکردهِردِنماید.
 نماید: حاالتی که دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می

 رسیدگیِبهِاعتراضِنسبتِبهِقرارِردِدادخواستِتجدیدنظِرِ.1
ِرسیدگیِبهِدعوایِتجدیدنظِر. 2

 کایت از آرا: العادۀ شطرق فوق
ِ.ِفرجاِم1
ِ.ِاعادۀِدادرسِی2
ِ.ِاعتراضِبهِشخصِثالِث3

ِشکایتیِاصالحیِنمی  :فرجام   -اول باشد،ِزیراِدیوانِعالیِکشورِمرجعِدرجۀِسومِنیستِتاِبتواندِمجموعۀِامرِراِدوبارهِموردِقضاوتِقرارِِفرجام،ِطریق 
ِفرجامیِباِموازینِِدهد.ِ»رسیدگیِفرجامی«،ِاگرِدرِیکِجملهِبتوانِآنِراِمعّرفیِنموِد ِدرخواست  ِمورد  ِرأی  ،ِ»عبارتِازِتشخیصِانطباقِیاِعدمِانطباق 

ِفرجام ِرسیدگیِبهِِخواستهِراِابرامِوِیاِآنِراِنقضِمیشرعیِوِمقّرراتِقانونی«ِاست.ِدرِنتیجه،ِدیوانِعالیِکشورِیاِرأی  نمایدِوِدرِصورتِنقص،ِچونِشأن 
صدورِرأیِشایسته،ِبرایِفصلِخصومتِراِندارد.ِدیوانِعالیِکشور،ِدرِتشخیصِانطباقِیاِعدمِانطباقِرأیِِِِماهّیتِدعوا،ِیعنیِدوبارهِقضاوتِکردنِو

ِخواستهِباِقانونِکهِهمانِرسیدگیِفرجامیِاستِ.فرجام
 شرایط و آثار فرجام

 شرایط فرجام
شوندِکهِدرِقانونِتصریحِِراییِقابلِفرجامِشمردهِمیالعادۀِشکایتِازِرأیِاست؛ِدرِنتیجهِآفرجامِطریقِفوقالف. بررسی فرجام پذیر بودن رأی:  

 ق.آ.د.مِاعالمِنمودهِاست.368ِگذارِاصلِغیرقابلِفرجامِبودنِآرایِدادگاهِتجدیدنظرِراِدرِمادۀِشدهِباشند.ِقانون
ِواردی،ِقانونحال،ِدرِمآید.ِدرعینخواهیِازِآرایِدادگاهِتجدیدنظرِبهِعملِمیطورمعمول،ِفرجامبهنخست. آرای قابل فرجام:  گذار،ِبیشترِبرایِحفظ 

ِمحکوم ِ  نمایدِ.هایِنخستینِراِنیزِمستقیمًاِقابلِفرجامِاعالمِمیَعلیه،ِآرایِدادگاهحقوق 
ِ. آرای قابل فرجاِم صادره از دادگاه تجدیدنظر: 1

رِشدهِباشدِقابلِفرجامِاست.ِاحکامِصادرهِازِدادگاهِِاحکامِراجعِبهِاصلِنکاحِوِفسخِآن،ِطالق،َِنَسب،َِحجرِوِوقفِکهِازِدادگاهِتجدیدنظرِصاِداحکام: 
ِباشدِ.تجدیدنظرِدرِدعاویِمالیِقابلِفرجامِنمی

ِحکمِراجعِبهِآنهاِنیزِقابلِفرجامِباشد.ِابطالِدادخواستِوِهمچنینِرّدِدادخواستقرارها:   کهِِِِقرارهایِموردِاشارهِدرِصورتیِقابلِفرجامِاستِکهِاصل 
ِاندِ.دِوِقرارِسقوطِدعواِوِعدمِاهلّیتِیکیِازِطرفینِدعواِشمارشِشدهازِدادگاهِتجدیدنظرِصادرِشو

 ِ:. آرای قابل فرجاِم صادره از دادگاه نخستین2
اندِکهِ»خواستۀِآن«ِبیشِازِمبلغِبیستِمیلیونِریالِباشد.ِاحکامِراجعِبهِاصلِنکاحِوِهایِنخستینِدرِدعاویِصادرِشدهاحکامیِکهِازِدادگاهاحکام:  

ِصادرهِدرِدعاویِغیرمالیِوِهمچنینِدرِدعاویِمالیِکهِخواستۀِآنِفسخِآن،ِطالق ِغیابی  ،ِحجر،ِوقف،ِثلث،ِحبسِوِتولیتِمنصوصِشدهِاست.ِاحکام 
ِبیشِازِسهِمیلیونِریالِباشدِ.

پیشقرارها:   دادگاهقرارهاییِ ازِ کهِچنانچهِ کهبینیِشدهِ اوِصادرشدهِدرِصورتیِ علیهِ قرارِ کهِ نخستینِصادرِشوندِشخصیِ مقّررِِِِهایِ مهلتِ درِ اواًلِ
تواندِدرِمهلتِِایِصادرِشدهِباشدِکهِحکمِراجعِبهِاصلِآن،ِبهِموجبِبندِهمانِماّده،ِقابلِفرجامِباشد،ِمیتجدیدنظرخواهیِننمایدِوِثانیًاِقرارِدرِپرونده

رِسقوطِدعواِیاِعدمِاهلّیتِیکیِازِطرفینِدعوا،ِازِقرارهایِِخواهیِنماید.ِقرارِابطالِدادخواستِیاِرّدِدادخواستِکهِازِدادگاهِصادرِشدهِباشد،ِقرامقّررِفرجام
ِباشد.ِقرارِّردِدعواِوِقرارِعدمِاستماعِدعواِ.دادگاهِنخستینِمی

ِپیشقانوندوم. آرای غیرقابل فرجام:   ِاحکامِرا ِتنها ِاشارِهگذار ِنمودهِو ِاست.ِقرارهایِدادگاهبینی ِننموده ِبهِقرارها باشندِِهاِدرِصورتیِقابلِفرجامِمیای
 فرجامِخواهدِبودِ.کهِحکمِراجعِبهِاصلِدعواِقابلِفرجامِباشد.ِدرِمواردیِکهِحکمِراجعِبهِدعواییِغیرقابلِفرجامِباشدِرأیِصادرهِدرِآنِدعواِنیزِغیرقابلِ
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فرجامِاعالمِنمودهِاست.ِگفتهِشدِِِِگذارِاحکامِمستندِبهِ»اقرارِقاطعِدعواِدرِدادگاه«ِراِغیرقابلقانوناحکام مستند به اقراِر قاطِع دعوا در دادگاه:  
ِباشندِ.کهِاینِاحکامِقابلِتجدیدنظرِهمِنمی

قانونِاحکامِمستندِبهِنظرّیۀِیکِیاِچندِنفرِکارشناسِکهِاصحابِدعواِبهِطورِکتبیِرأیِآنهاِراِقاطعِدعواِِِاحکام مستند به نظرّیۀ کارشناس که ...: 
ِباشندِ.باشد.ِگفتهِشدِکهِاینِاحکامِقابلِتجدیدنظرِهمِنمیخواهیِنمیقرارِدادهِباشند،ِقابلِفرجام

داند.ِاحکامِمستند،ِسوگندِتکمیلیِوِسوگندِِدعواِراِغیرقابلِفرجامِمیِِقانون،ِاحکامِمستندِبهِسوگندِقاطِعاحکام مستند به سوگند قاطع دعوا:  
ِگیرندِ.استظهاریِراِدرِبرنمی

ِفرجامخواهی نسبت به آن ساقط گردیده است:  احکامی که حِقّ فرجام  خواهیِخودِراِنسبتِبهِآنِساقطِکردهِباشند،ِِاحکامیِکهِطرفینِحق ّ
ِخواهیِنیستِ.قابلِفرجام

ّرعاِت دعوا: احکام راجع به م  
َ

شود،ِدرِصورتیِکهِحکمِراجعِاصلِِاحکامیِکهِضمنِیاِبعدِازِرسیدگیِبهِدعاویِالیِراجعِبهِمتفرعاتِآنِصادرِمیَتف
ِباشدِ.دعواِقابلِرسیدگیِفرجامیِباشد،ِقابلِفرجامِنمی

ِقابلِفرجامِاعالمِنمودهِاستِ.ِگذارِدرِمواردیِآراییِراِغیرقانونباشند: احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام می
 ب. مهلت و اصحاب دعوا در فرجام

 نخست. 
 مهلت فرجام: 

روزهِیاِدوِماهیِِباشد.ِمهلتِبیستخواهیِبرایِاشخاصِساکنِایرانِبیستِروزِوِبرایِاشخاصِمقیمِخارجِدوِماهِمیمهلتِدرخواستِفرجام. اصل:  1
فرجام ازِدادگاهِِمزبور،ِچنانچهِرأیِ آغازِمیخواستهِ ابالغِرأیِ تاریخِ ازِ باشدِ ِفرجامشود.ِدرصورتیتجدیدنظرِاستانِصادرِشدهِ ِکهِرأی  ازِدادگاه  خواستهِ

ِشودِ.هایِمزبور،ِازِتاریخِپایانِیافتنِمهلتِتجدیدنظرِآغازِمینخستینِصادرِشدهِباشد،ِمهلت
 استثنائات:

 َعلیه حجر، ورشکستگی یا فوت محکوٌم 
 زواِل ِسَمِت نماینده 

تواندِباِاثباتِوجودِاینِِخواهِمیبینیِشدهِاستِکهِدرِصورتِوجودِآنها،ِفرجامقانونِآیینِدادرسیِمدنیِمواردیِپیش306ِِدرِمادهِِخواه:  فرجام   عذر
رجِازِمهلتِِخواهی،ِتجدیدنظرخواهیِوِواخواهیِخاخواهیِخارجِازِمهلتِکند.ِاینِمواردِبهِعنوانِجهاتِعذرِموّجهِدرِخصوصِفرجاممواردِتقاضایِفرجام

ِیکسانِاست.
ِگردد:یرِعذرِموجهِمحسوبِمیجهاتِِز

ِکهِمانعِازِحرکتِاستِ.ِِیمرضِِ-1
ِاِاوالدِ.یاِهمسرِِینِیازِوالدِیِکیفوتِِ-2
ِدرِمهلتِمقررِممکنِنباشدِ.ِیمِدادخواستِواخواِهیقِکهِبرِاثرِآنِتقِدیل،ِزلزلهِوِحِریلِِسیهِازِقِبیحوادثِقهِرِِ-3
ِمِکردِ.یکهِنتوانِدرِمهلتِمقررِدادخواستِتقدنحویبهاِحبسِبودنِیفِِیتوقِ-4

توانندِدرخواستِفرجامِنمایند.ِورودِثالثِوِجلبِثالثِدرِِمقام،ِنمایندگانِقانونیِوِوکالیِآنهاِمیطرفینِدعوا،ِقائمدوم. اصحاب دعوا در فرجام:  
ِنمایدِتاِدعوایِورودِثالثِوِجلبِثالثِقابلِرسیدگیِباشدِ.ماهیتیِنمیباشد.ِدرِرسیدگیِفرجامی،ِدیوانِعالیِکشورِرسیدگیِِرسیدگیِفرجامیُِمجازِنمی

 آثار فرجام
خواهیِنیزِهمانِقاعدهِوِاستثناءِراِانشاِنمودهِکهِبهِترتیب،ِدرِخصوصِواخواهیِوِِدرِخصوصِفرجامالف. اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص:  

ِِ ِعالی  ِدیوان  ِفرجامی  ِاست.ِرأی  ِاعالمِشده ِنمیتجدیدنظرخواهی ِفرجامکشور ِطرفین  ِاستفادۀِغیر  ِیادشدهِتواندِمورد خواهیِقرارِگیرد،ِمگرِدرِمواردیِکهِرأی 
ِقابلِتجزیهِوِتفکیکِنباشدِ.

ِرسیدگیِشمردهِنمیب. نداشتن اثر انتقالی:   ِِشودِتاِامر،ِبارِدیگرِموردِقضاوتِگیرد.فرجام،ِبرخالفِتجدیدنظر،ِاثرِانتقالیِندارد.ِفرجام،ِمرحلۀِسوم 
ِفرجامِعبارتِاستِاز:ِ»تشخیصِانطباقِیاِعدمِانطباقِرأیِموردِدرخواستِفرجامیِباِموازینِشرعیِوِقانونی«ِ.

ِپ. بررسی اثر تعلیقی بر اجرای رأی: 
 خواهی اصلی: نخست. فرجام 
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ِفرجامفرجامشیوه درخواست:  ِصادرکنندۀِرأی  ِآیدِ.خواستهِبهِعملِمیخواهیِباِتقدیمِدادخواستِبهِدادگاه 
َتَبعی:  وم. فرجام د نمایدِوِقابلِفرجامِاستِاینِامکانِوجودِداردِکهِتنهاِیکیِازِطرفینِدرِمهلتِفرجامیِِدرِاحکامیِکهِدادگاهِصادرِمیخواهی 

ِدیگرِبهُِحکمَِتنِدرِدادهِوِنسبتِبهِآنِفرجام اجازهِدادهِاستِکهِِِخواندِهگذارِبهِفرجامخواهیِننماید.ِدرِچنینِصورتیِقانوندرخواستِفرجامِنمایدِوِطرف 
ِفرجام ِفرجامدرِبرابر  ِخواهِدرخواستِفرجامِنمایدِ.خواهی 

توانِبهِهشتِدستهِتقسیمِنمود.ِپیشِازِبررسیِمواردِنقضِالزمِبهِذکرِاستِکهِدرِصورتِوجودِیکیِازِموجباتِنقض،ِِمواردِنقضِراِمیموارد نقض:  
ِهِآنِجهتِکهِموردِنقضِقرارِگرفتهِاستنادِنکردهِباشدِ.خواهِبشود،ِاگرچهِفرجامرأیِموردِتقاضایِفرجامِنقضِمی

ِمواردِنقضِبدینِترتیبِهستندِ:ِ
ِ.ِعدمِصالحیتِدادگاِه1
ِ.ِمخالفتِرأیِصادرهِباِموازینِشرعیِوِمقرراتِقانونِی2
ِ.ِعدمِرعایتِاصولِدادرسی،ِقواعدِآمرهِوِ..ِ.3
ِ.ِنقضِتحقیقاتِوِعدمِتوّجهِبهِدالیِل4
ِموّجههِوِمنطوقِرأی.ِتعارضِبینِاسباب5ِ
ِ.ِسوءِتفسیرِقرارداِد6
ِ.ِعدمِصحتِمندرجاتِرأِی7

ِاعاده دادرسی: -دوم 
ِشودِ.اعادۀِدادرسیِازِطرقِشکایاتیِاستِکهِفقطِنسبتِبهِاحکامِطرحِمی

ِقطعیت ِقانونِقابلِاعادهِدادرسیِهستندِ.احکام  ّ
ِیافتهِمطابقِنص 

تنهاِامورِحکمیِبلکهِامورِموضوعیِنیزِدرِهمانِمرجعِموردِرسیدگیِقرارِگیرد،ِِاستِکهِدوبارهِنهاعادهِدادرسیِجهتِعدولِازِحکمِصادرهِوِبدینِمنظورِِ
ِباشد؛ِبنابراینِآرایِدیوانِعالیِکشورِقابلِاعادهِدادرسیِنیستندِ.کهِرسیدگیِموضوعیِدرِشأنِدیوانِعالیِکشورِنمیدرحالی

ِاعادجهات اعاده دادرسی:   ِیکیِازِجهات  ِادعایِوجود  رف  ِاعادۀِدادرسیِراِبپذیردِتاِجهتِادعاییِِۀِدادرسیِدادگاهِراِمکلفِنمیص  نمایدِکهِدرخواست 
ِقضاییِاحرازِنماید،ِبلکهِبایدِدلیلِتحّققِجهتِاعادۀِدادرسی،ِعنداالقتضا،ِپیوستِدادخواستِاعادۀِدادرسیِباشد،ِکهِاینِ ِِراِباِرسیدگی  یکیِازِوجوهِمهم ّ

ِباشدِ.رقیِمانندِتجدیدنظرِوِاعتراضِشخصِثالثِمیافتراقِبینِاینِطریقِشکایتِباِط
ِجهاتِاعادۀِدادرسیِبهِشرحِذیلِهستندِ:

ِ.ِصدورِحکمِدرِموضوعیِکهِموردِادعاِنبودِه1
ِ.ِصدورِحکمِبهِبیشترِازِخواستِه2
ِحکِم3 ِ.ِتضادِدرِمفاد ّ
ِ.ِصدورِاحکامِمتضاِد4
ِ.ِحیلهِوِتقلِب5
ِ.ِاثباتِجعلیتِمستندِحکِم6
ِسنِد.ِاثباتِاصالت7ِ
ِ.ِبهِدستِآمدنِاسنادِوِمدارک8
ِشرعِبودنِحکِم9 ن 

َِبی ّ ِ.ِخالف 
 مهلت و اصحاب دعوا در اعادۀ دادرسی: 

می ماهِ دوِ کشورِ ازِ خارجِ مقیمِ اشخاصِ برایِ وِ روزِ بیستِ ایرانِ مقیمِ اشخاصِ برایِ دادرسیِ اعادۀِ ِباشدِ.مهلتِ
ِاعادۀِدادرسیِنسبتِبهِاحکامِحضوریِقطعی،ِازِتاریخِا بالغِوِدرِاحکامِغیابیِازِتاریخِپایانِیافتنِمهلتِواخواهیِوِعنداالقتضاءِتجدیدنظرِِابتدایِمهلت 

ِشودِ.شروعِمی
ِتجدیدنظرِقطعیتِیافته ِمهلت  ِمرحلۀِنخستینِکهِبهِعّلتِپایانِیافتن  ِتجدیدنظر  ِقابل  ِحضوری  اندِنیزِتاریخِپایانِیافتنِِابتدایِمهلتِآنِدستهِازِاحکام 

ِمهلتِتجدیدنظرِاستِ.
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ِمحکوم ِادۀِدادرسیِمانندِفرجام،ِتجدیدنظرِوِواخواهیِبایدِتوسطِمحکوم ِاع ِحکم،ِموردِدرخواستِاعادۀِدادرسیِوِعلیه  ِاینِحکمِدرخواستِشودِ.َعلیه  َِله 
ِباشدِ.باشد.ِهمچنینِجلبِثالثِنیزِدرِدعوایِاعادۀِدادرسیِمجازِنمی*ِورودِثالثِدرِدعوایِاعادۀِدادرسیِمجازِنمی

ِطاریِتقسیمِشدهِاست:اعادۀِدادرس ِاصلیِوِاعادۀِدادرسی  ِیِبهِاعادۀِدادرسی 
طورِمستقل«ِآنِراِدرخواستِکند.ِمفهومِاینِعبارتِباِمطالعۀِاعادۀِدادرسیِاصلی:ِاعادهِدادرسیِاصلیِدرِصورتیِاستِکهِمتقاضیِاعادهِدادرسیِ»به

ِشود.ترِمیاعادۀِدادرسیِطاریِروشن
سیِدرِصورتیِطاریِاستِکهِدرِاثنایِیکِدادرسی،ِحکمیِبهِعنوانِدلیلِارائهِشودِوِشخصیِکهِحکمِمزبورِعلیهِاوِِاعادۀِدادرسیِطاری:ِاعادۀِدادِر

ِاعادۀِدادرسیِنمایدِ. ِموردِاستنادِقرارگرفتهِنسبتِبهِآنِدرخواست 
 :آثار اعاده دادرسی

بر اجرای حکم1 تعلیقی  اثر  ِفوق  ِ:.  ازِطرق  دادرسیِ ِِاعادۀِ از ِقطعیتالعادۀِشکایتِ ِِاحکام  رف  وِحّتیِص  دادرسیِ اعادۀِ قابلیتِ بنابراینِ است.ِ یافتهِ
ِآنِنسبتِبهِحکم،ِاجرایِحکمِراِمتوقفِنمی ِاعادۀِدادرسیِصادرِشودِچنانچهِمحکوم ِکند.ِدرعیندرخواست  ِدادخواست  ِقبولی  هِ»غیرمالی«ِِحالِاگرِقرار  ب 

هِِشودِولیِچنانچهِمحکوم ِباشدِاجرایِحکمِمتوقفِمی ِب  َلهِِ»مالی«ِباشدِوِامکانِگرفتنِتأمینِوِجبرانِخسارتِاحتمالیِباشدِبهِتشخیصِدادگاهِازِمحکوم 
ِیابدِ.شودِوِاجرایِحکمِادامهِمیتأمینِمناسبِگرفتهِمی

ِادعاشدهِدارایِاثرِانتقالیِاست؛ِبدینِمعنیِکهِدادگاهِبایدِرسیدگیِنمودهِوِِاثر انتقالی:    .2 ِِاعادۀِدادرسیِدرِمحدودۀِجهت  ِمورد  ِحکم  ِفسخ  درِصورت 
ِگیریِنمایدِ.شکایتِبایدِدوبارهِنسبتِبهِامورِموضوعیِوُِحکمیِرسیدگیِوِتصمیم

 اعتراض شخص ثالث:  -سوم 
فوق طرقِ ازِ یکیِ نیزِ ثالثِ شخصِ میاعتراضِ آراِ ازِ شکایتِ ندارد.العادۀِ رأیِ اجرایِ برِ تعلیقیِ اثرِ شکایتِ اینِ کهِ نظرِ اینِ ازِ ِباشد،ِ

اندِوِحّتیِدرِِاعتراضِنیزِشمارشِنشدهتنهاِمواردِیاِجهاتِآنِبلکهِآرایِقابلخواهیِوِاعادهِدادرسیِاینِاستِکهِبرخالفِآنِدوِنهفرجامِِتفاوتِاینِموردِبا
ِنمایدِ.اعتراضِثالثِمیهایِعمومی،ِانقالبِوِتجدیدنظرِراِقابلقانونِنیزِذکرشدهِکهِهرگونهِرأیِصادرهِازِدادگاه

ِهایِعمومی،ِانقالبِوِتجدیدنظرِاعتراضِنمایدِ.طورِکهِگفتیمِشخصِثالثِحقِداردِبهِهرگونهِرأیِصادرهِازِدادگاههماناعتراض:  آرای قابل
هایِنخستینِِتنهاِاحکامِحضوریِبلکهِاحکامِغیابیِوِآرایِصادرهِازِدادگاِهتنهاِآرایِغیرقطعیِبلکهِآرایِقطعیِوِنِهتنهاِاحکام،ِبلکهِقرارهاِوِنهبنابراینِنه

ِثالثِهستندِ.وِتجد ِشخص  ِاعتراض  ِیدنظرِهمگیِقابل 
 اصحاب دعوای اعتراض ثالث:
ِسهِنکتۀِمهمِدرِاینِبابِوجودِدارد:

ِ.ِمعترضِنبایدِازِاصحابِدعوایِمنتهیِبهِرأیِموردِاعتراضِباشدِ؛1
ِنفعِباشدِ؛.ِمعترضِبایدِذی2
ِراضِشدهِمطرحِگرددِ..ِاعتراضِثالثِبایدِعلیهِاصحابِدعواییِکهِمنتهیِبهِصدورِرأیِموردِاعت3

 معترض:  
اگرِدرِخصوصِدعوایی،ِرأییِصادرِشودِکهِبهِحقوقِشخصِثالثِخللیِواردِآوردِوِآنِشخصِیاِنمایندۀِاوِدرِدادرسیِِمعترض باید ثالث باشد:   -الف

ِتواندِنسبتِبهِآنِرأیِاعتراضِنمایدِ.کهِمنتهیِبهِرأیِشدهِاستِبهِعنوانِاصحابِدعواِدخالتِنداشتهِباشد،ِمی
ِثالثِبهِرأییِکهِِباِتوّجهِبهِاینکهِافزونِبرِخواهانِوِخوانده،ِواردِثالثِوِمجلوبِثالثِنیزِازِاصحابِدعواِشمردهِمی ِثالثِوِیاِمجلوب  ِوارد  شوند،ِاعتراض 

ِشودِ.شودِشنیدهِنمیدرِآنِدعواِصادرِمی
ِثِقرارِگیردِکهِبهِحقوقِشخصِثالثِخللیِواردِآوردِ.تواندِموردِاعتراضِثالرأیِصادرهِدرِصورتیِمینفع باشد: معترض باید ذی -ب

ِمعترضِاستِ.َعلیه:  معترٌض  ِمقابل  ِمفهوم 
 مهلت اعتراض: 

ِِهاِبدونِمحدودیتِزمانیِقابلبرایِطرحِاعتراضِشخصِثالثِمهلتیِتعیینِنشدهِاست.ِبدینِترتیبِآرایِدادگاه ِطرق  اعتراضِشخصِثالثِهستند.ِتمام 
ِدوِماه«ِاستِاماِتنهاِاینِطریق،ِمهلتِندارد.ِاعتراضِبهِآراءِ»بیستِروز/

 دعوای اعتراض ثالث: 
ِاصلیِوِطاریِتقسیمِمی سم  ِشودِ.اعتراضِشخصِثالثِبهِدوِق 
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اعتراضِثالثِاصلی:ِاعتراضِاصلیِعبارتِاستِازِاعتراضیِکهِابتداِازِطرفِشخصِثالثِصورتِگرفتهِباشد.ِاعتراضِثالثِاصلیِدرِمواردیِمطرحِِ
گاهِشدهِوِنسبتِبهِآنِاعتراضِمیشخصِثالثِبهِهرِوسیلهِازِصدورِرأییِکهِبهِحقوقِاوِخللِواردِمیشودِکهِمی ِنمایدِ.آوردِآ

تِمّدعایِِاعتراضِثالثِطاری:ِاعتراضِطاریِعبارتِاستِازِاعتراضِیکیِازِطرفینِدعواِبهِرأییِکهِسابقًاِدرِدادگاهیِصادرشدهِوِطرفِدیگرِبرایِاثبا
سیِآنِراِبهِعنوانِدلیلِابرازِنمودهِاست.ِاعتراضِثالثِطاری،ِبنابراین،ِازِجهتِمزبور،ِشبیهِاعادۀِدادرسیِطاریِاست؛ِبنابراینِتنهاِِخود،ِدرِاثنایِدادِر

ِطاریِاینِاستِکهِدرِاعادۀِدادرسیِطاریِرأیِموردِاستنادِدرِدعوایِاصلیِعلیهِهمانِشخصیِص ِثالث  ِطاریِباِاعتراض  ادرشدهِِتفاوتِاعادۀِدادرسی 
ِلحاظِقائم ِاستنادِقرارِمی)با ِنیزِمورد ِاو ِمعترضِِگیرد،ِدرحالیمقامی(ِکهَِعلیه  ِاعتراضِبینِدیگرانِصادرشدهِولیَِعلیه  ِاعتراضِثالثِطاری،ِرأیِمورد کهِدر

ِگیردِ.موردِاستنادِقرارِمی
 آثار اعتراض: 

 باشد،ِبنابراینِاینِشکایتِنیزِاثرِتعلیقیِنداردِ.اعتراضِثالثِموجبِتأخیرِاجرایِحکمِقطعیِنمی. اثر تعلیقی بر اجرای حکم: 1
ِاعتراضِنسبتِبهِآنِقضاوتِشدهِدرِمحدوده. اثر انتقالی: 2 ِمورد  ِرأی  ایِکهِشخصِثالثِآنهاِراِموردِانتقادِقرارِِنکاتیِکهِدرِدادرسیِمنتهیِبهِصدور 
ِگیرد.ِتمامِ!بهِادلۀِابرازیِطرفین،ِموردِرسیدگیِقرارِمیدهد،ِازِنو،ِهمِنسبتِبهِجنبۀِموضوعیِوِهمِنسبتِبهِجنبۀِحکمی،ِباِتوجهِِمی
ِ

 بندی طرق شکایت از آراءجمع

ِنخستین،ِدادگاهِاعالمِبهِختمِدادرسیِوِانشایِرأیِدرِهمانِجلسهِ)اصواًل(ِوِیاِنهایتًاِظرفِیکِهفتهِمی نمایدِکهِبایدِچنینِرأییِظرفِِدرِمرحلۀِدادرسی 
پاکنویسِشدهِوِبهِامضایِدادرسِبرسدِوِمشتملِبرِتاریخِصدور،ِموضوعِخواسته،ِمشخصاتِطرفین،ِجهاتِوِدالیلِباشد.ِحالِِپنجِروزِازِتاریخِصدورِِ

 شودِ.چنینِرأییِکهِراجعِبهِماهیتِدعواِوِقاطعِآنِباشد،ِبهِصورتِحکمِوِدرِغیرِاینِصورتِبهِصورتِقرارِصادرِمی

،ِِق.آ.د.مِواخواهی308ِِتا305ِِِِموادِِاجراِوِاگرِغیرقطعیِاستِموردِشکایتِقرارِگیرد.ِمقننِبهِموجبِِرأیِبایدِابالغِشودِتاِحسبِموردِاگرِقطعیِاستِِ
ق.آ.د.م441ِِِِتا426ِِِِدرِموادِِوِِِِق.آ.د.مِاعتراضِثالث425ِِتا417ِِِِموادِِ،ِِخواهیق.آ.د.مِفرجام416ِِتا366ِِِِموادِِ،ِِق.آ.د.مِتجدیدنظرخواهِی365ِِتا326ِِِِموادِِ

ِپردازیمِ.بینیِکردهِاست،ِکهِبهِشرحِآنهاِمیقِشکایتِازِآراءِپیشبهِعنوانِطِرِاعادۀِدادرسی

 واخواهی

ِ ِمحکوم  ِغایبِبهِحکمِغیابی.ِواخواهیِشبهِبدویِاست،ِیعنیِمختصاتشِمانندِبدویِاست:ِواخواهیِازِطرقِعدولیِِواخواهیِعبارتِاستِازِاعتراض  َعلیه 
همانِِ،ِِهمانِدادگاه،ِِاعتراِضهاییِچونِِنِیکِ»مرحله«ِدرِنظرِگرفتهِشدهِاست،ِولیِازِواژاست.ِواخواهیِدرِواقعِ»مقطع«ِاستِولیِدرِقانونِبهِعنوا

ِاستفادهِشدهِاستِ.ِقاضی

واخواهیِنیستندِ)بهِعبارتِبهترِکلیۀِقرارهاِحضوریِمحسوبِِقابلِِقرارهاوِِِِاحکامِحضوریاست،ِیعنیِِِِطریقِشکایتیِمنحصرِبهِحکمِغیابیواخواهیِِ
منحصرِِمی واخواهیِ تجدیدنظرخواهی،ِِشوند(.ِ قابلِ استِ یعنیِممکنِ نیست،ِ واخواهیِ بهِ غیابیِمنحصرِ بهِحکمِ اعتراضِ ولیِ است،ِ غیابیِ بهِحکمِ

ِخواهیِیاِاعتراضِثالثِباشد.ِِفرجام

ِِ:ذیِلِجمع شروط:ِحکمِغیابیِاستِاماِباِِاستثناء؛ِ:ِحضوریِبودنِاحکاماصل

ِغیبتِخواندهِیاِنمایندۀِوِی ✓
ِعدمِارسالِالیحهِ)کتبی(ِِ ✓
ِاخطاریِه ✓ ِقانونی   ابالغ 

 غیبتِخواندهِیاِنمایندۀِویِ+ِعدمِارسالِالیحۀِکتبیِ+ِابالغِقانونیِاخطاریهِ=ِحکمِغیابِی

ِتست:ِدرِصورتِغیبتِخواندهِوِعدمِارسالِالیحهِوِ...ِحکمِغیابیِاستِ. •
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ِابالغِواقعیِاخطاریِه
 ابالغِقانونیِاخطاریِه ✓

ِوِضمایمِوِدادخواسِتِابالغِقانونیِاخطاریه
ِابالغِقانونیِاخطاریهِوِضمایمِدادخواستِوِدادنامِه

ِ

ِدادنامهِتأثیریِدرِ ندارد،ِهمچنینِتأثیریِدرِشروعِمهلتِشکایتِهمِندارد.ِبلکهِدرِتأمینِِِشدنِرأیحضوریِیاِغیابیِمحسوبنکته:ِابالغِواقعیِوِقانونی 
ِبرایِاجراِتأثیرِداردِ.

 ابالغ اخطاریه:  

ِواقعی:ِرأیِحضورِی ✓
ِقانونی:ِرأیِغیابِی ✓

 ابالغ دادنامه یا اجرائیه: 

 شودِ.تأمینِاجراِمیشودِوِبیواقعی:ِاّدعایِعدمِاطالعِپذیرفتهِنمی ✓
 شودِ.شودِوِباِتأمینِاجراِمیاطالعِپذیرفتهِمیقانونی:ِاّدعایِعدمِ ✓

ست(.ِفایدۀِِاجرایِحکمِغیابیِمنوطِبهِأخذِتأمینِیاِمعرفیِضامنِاست،ِمگرِاینکهِدادنامهِیاِاجرائیهِابالغِواقعیِشدهِباشدِ)آنِرأیِهمچنانِغیابیِا
 کهِرأیِحضوریِمحسوبِشودِ.شود،ِنهِاینِِبدونِتأمینِاجراِمیِمثلِاحکامِحضوریابالغِواقعی،ِاینِاستِکهِحکمِِ

ِهم ِِواخواهیِمنحصرِبهِحکمِغیابیِاستِوِحکمِغیابیِشرطیت  خواست.ِحال،ِحکمیِِراِمیِِابالغِقانونیِاخطاریهوِِِِعدمِارسالِالیحهوِِِِغیبتِخواندهزمان 
20ِِبهِهرِحالِمهلتِوِِِلتِواخواهیِداشتهبهِهرِحالِمهوِِِِبهِهرِحالِغیابیِمحسوِبکهِبهِطورِغیابیِصادرِشدهِدرِصورتِابالغِ)چهِواقعی،ِچهِقانونی(ِِ

ِدادنامهِوِیاِاجرائیهِتأثیریِدرِحضوریشودروزهِازِتاریخِابالغِآغازِمی ِواقعی  اواًلِِروزهِوِآغازِآنِندارد؛ِبلکهِچنینِابالغِواقعی20ِِِشدنِوِمهلتِ؛ِیعنیِابالغ 
ِتأمینِیاِضامنِراِمنتفیِمیدرِاجرایِحکمِتأثیرِدارد  کندِ.راِزائلِمیِامکانِاثباتِعدمِاطالعوِدرِثانیِِِکند،ِیعنیِسپردن 

،ِغیابیِِاخطاریه،ِابالغِقانونیِشدهِباشدوِِِِالیحهِندادهوِِِِغایبِبودهدرِصورتِتعددِخواندگانِفارغِازِاینکهِقابلِتجزیهِباشدِیاِخیرِنسبتِبهِخواندگانیِکهِِ
ِغایبِمواجهِباشیمِکهِفقطِیکیِازِآنهاِواخواهیِکردهِباشد،ِِق.آ.د.م«ِحالِپسِازِصدورِرأیِغیابیِاگرِِب304ِِشود.ِ»مادۀِِمحسوبِمی ِمتعدد  اِخواندگان 

ِق.آ.د.مِ«308ِتا304ِِدرِاینِصورت،ِچنانچهِرأیِقابلِتجزیهِوِتفکیکِنباشد،ِنسبتِبهِدیگرانِنیزِمؤثرِاست.ِ»موادِ

ِغیابیِازِمرحلۀِتجدیدنظرِنیزِممکنِاستِصادرِشود:364ِبهِموجبِمادۀِِ ِشرِط6ِباِِِق.آ.د.م،ِحکم 

ِِ:شرطِذیلِدرِمرحلۀِتجدیدنظر3ِ+ِِشرطِمرحلۀِبدوی3ِ

ِغیبتِخواندۀِتجدیدنظِر .1
ِعدمِارسالِالیحهِبهِدادگاهِتجدیدنظر .2
 اخطارِقانونیِِِ .3

 بررسی تطبیقی طرق شکایت از آراء 

مرحلهِموردِبررسی3ِِِِق.آ.د.مِالزمِاست،ِطرقِشکایتِازِآراءِراِدر441ِِِِتا326ِِِِو308ِِِِتا305ِِِِجهتِتسّلطِبرِمجموعِطرقِشکایتِازِآراءِبهِموجبِموادِِ
شکایتِراِبررسیِِِتطبیقیِقرارِدهیم.ِدرِمرحلۀِنخستِبایدِبهِشناساییِطرقِشکایتِازِآراءِبپردازیمِوِمفهوم،ِانواع،ِموضوعِشکایت،ِجهتِشکایتِوِانواع
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پرداختهِِِِکنیم.ِدرِمرحلۀِدوم،ِبایدِبهِکیفیاتِطرحِوِاقامۀِشکایتِازِجملهِتشریفاتِدادخواست،ِهزینۀِدادرسی،ِمهلتِشکایت،ِمرجعِطرحِشکایتِوِ...
ِکایتِبایدِبرداریمِ:گامِدرِطرقِش3ِشودِوِِدرِمرحلۀِسومِوِآخرِبایدِبهِکیفیاتِرسیدگیِبهِشکایتِوِاتخاذِتصمیمِپرداختهِشود.ِدرِواقعِِ

ِگامِاول:ِشناسایِی .1
ِگامِدوم:ِطرِح .2
 گامِسوم:رسیدگِی .3

 شناسایی طرق شکایت از آراء 

 انواع طرق شکایت از آراء 

 
 

 مفهوم طرق شکایت از آراء 

نحویِِِِطرقِغیرمعمولِطرقیِهستندِکهِدرِدنیاِمعمولِوِمرسومِنبودهِوِدرِکشورِماِبعدِازِانقالبِاسالمیِباِعنوانِ»خالفِشرع«ِمطرحِشدهِاست؛ِبه
ِشرع(ِکهِباِتصویبِمادۀ18ِِِکهِسابقًاِبرِاساسِمادۀِ ن 

َِبی ّ ِتشکیلِمرسومِشدِ)خالف  نسخِوِشیوۀ18ِِِِقانونِآیینِدادرسیِکیفریِآنِشیوۀِمادۀ477ِقانون 
ن«ِموردِتقنینِقرارِگرفتهِکهِبرِاساسِآنِنسبتِبهِرأیِقطعیِصادرهِازِهرِیکِازِمراجعِقضاییِحتیِشوِر َِبی ّ ِشرع  ِِجدیدِتحتِعنوانِ»خالف  اهایِحل ّ

جماعِوِآشکارِباشد،477ِِِِمادۀ1ِِِِاختالفِ)تبصرۀِِ ِا  ِمورد  ِشرع  نِیعنیِخالف 
َِبی ّ ِشرع  )بناِبهِدرخواستِِِِس قوۀ قضاییهتوسط رئیق.آ.د.ک(ِکهِخالف 

ِدادگستریِاستان(ِاعادۀِدادرسیِبهِعملِمی ِکشور،ِرئیسِسازمانِقضاییِنیروهایِمسلحِوِیاِرئیسِکل ّ آیدِکهِیکِِرئیسِدیوانِعالیِکشور،ِدادستانِکل ّ
ِفوقِِطریقِغیرمعمول ِمعمول  ِطریق  ،ِاواًلِِاعادۀِدادرسیِغیرمعمولق.آ.د.مَِخلطِشود؛ِچراکه441ِِِِتا426ِِِِالعادۀِمذکورِدرِموادِِاست،ِنبایدِباِاعادۀِدادرسی 

طرقِشکایتِازِآراء
طرقِمعمول

طرقِعادی
واخواهی

تجدیدنظرخواهی

طرقِفوِقالعاده

فرجاِمخواهی

اعادۀِدادرسی

اعتراضِثالث

طرقِغیرمعمول

اعتراضِثالث
425تا417ِموادِ

اصلی

طاری

اعادۀِدادرسی
441تا426ِموادِ

اصلی

طاری
فرجاِمخواهی

اصلی
412تا366ِموادِ

تبعی
416تا413ِموادِ
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ن«ِمطرحِاست.ِثانیًاِدرِدیوانِعالیِکشورِرسیدگیِمی َِبی ّ ِشرع  ِ»خالف  426ِِجهتِمادۀ7ِِِشود،ِولیِاعادۀِدادرسیِمعمولیِجهاتِمختلفیِداردِ)فقطِجهت 
ِقطعیت ِآیدِ.ییافتهِصادرِشدهِبهِعملِِمق.آ.د.م(ِوِرسیدگیِدرِدادگاهیِکهِحکم 

ِمادۀِِ ِخودشون؛ِِاّولآ.د.کِاینجوریه:477ِِِِپسِمدل  ِاعادۀِدادرسیِتوسطِیکیِازِاوونِچهارِشخصِدرِانجامِوظایفِقانونی  ِتجویز  :ِسپس :ِدرخواست 
ِرئیسِقوۀِقضاییهِ)ک نِاستِتوسطِشخص  َِبی ّ ِشرع  ِهرِیکِازِمراجعِقضاییِ)اعمِازِحقوقیِوِکیفری(ِخالف  ِقطعی  ِاینکهِرأی  گن:ِِهِبهشِمیتشخیص 

ِِبعدش»تجویزِاعادۀِدادرسی«(؛ِِ ِخاص  ِکشورِکهِتوسطِرئیسِقوۀِقضاییه،ِآنِشعب،ِبهِ»اعادۀِدادرسی  ِعالی  ِدیوان  ِخاصیِازِشعب  :ارسالِپروندهِبهِشعب 
ِاعالمبعد«ِتخصیصِدادهِشدهِاست؛477ِِمادهِِ ن 

َِبی ّ ِشرع  ِقبلیِِبعدشده؛ِِ:ِرسیدگیِبرِمبنایِخالف  ِقطعی  ِرأی  ِشکلیِوِماهویِوِصدورِِ:ِنقض  وِرسیدگی 
ِرأیِمقتضیِ.

ِخاصِکهِبرِمبنایِِ،ِِتجدیدنظرخواهِی،ِِواخواهیباِیکِنگاهِظاهریِدرِانواعِطرقِشکایتِازِآراء،ِاواًلِِ اعادۀِدادرسیِازِطریقِرئیسِقوهِ)اعادۀِدادرسی 
ِمادۀِِ نِاست:ِموضوع  َِبی ّ ِشرع  ِاصلیِدارندِوِانواعِتَِِِآ.د.ک(477ِِخالف  نوعِِِِخواهیِاصلِیفرجامعالوهِبرِِِخواهیفرجامَبعیِوِطاریِندارند.ِثانیًاِِتنهاِیکِنوع 

َِتَبعِیق.آ.د.مِبهِنام416ِِِِتا413ِِِِدیگریِبهِموجبِموادِِ نیزِِِِخواهیِباِواسطۀِدادستانِکِلفرجامق.آ.د.م،389ِِِِتا387ِِِِدارد.ِضمنًاِبهِموجبِموادِِِِفرجام 
ِاصالحی18ِِِِکهِدرِحالِحاضرِباِتوجهِبهِمادۀِِِِداشتیم ِتشکیل  ِتشکیلِِنامهوِآیین92ِِقانونِآیینِدادرسیِکیفریِمصوب570ِِِوِمادۀ85ِِِِقانون  هایِقانون 
ِباواسطهِنداریمِوِفقطِفرجامِبالواسطهِداریم.ِثالثًاِِبهِنظرِمی کشورِنهِازِطریقِِِاعادۀِدادرسیِ)ازِطریقِدیوانِعالیرسدِکهِنسخِشدهِاستِوِاالنِفرجام 
ِشودِ.ق.آ.د.م،ِدرِاثنایِدادرسیِطرحِمی432ِو419ِِعالوهِبرِنوعِاصلی،ِطاریِنیزِدارندِکهِبهِموجبِموادِِاعتراضِثالثوِِرئیسِقوه(

 بررسی مواد قانونی و مفهوم انواع شکایت

 ق.آ.د.مِ«305ِ»مادۀِِواخواهی ✓
ِ ِمحکوم  ِغایبِبهِحکمِغیابی،ِواخواهیِناماعتراض  ِداردِ.َِعَلیه 

 »تعریفِقانونیِنداریمِ«تجدیدنظرخواهی   ✓
ِمحکوم 330ِِمستفادِازِمادۀِِ ِمجدد  هاِ)اعمِازِحکمِوِقرار(ِکهِدرِقانونِتصریحِشدهِاستِراَِعَلیهِنسبتِبهِآرایِدادگاهق.آ.د.م،ِتقاضایِرسیدگی 

 تجدیدنظرخواهیِ)پژوهش(ِگویندِ.
 خواهی فرجام   ✓

 ق.آ.د.مِ«366ِ»مادۀِاصلی  •
 ق.آ.د.مِ«416ِتا413ِِ»موادَِتَبعی  •

(ِانطباقِیاِعدمِانطباقِآرایِدادگاهفرجام ِ)نهِقضاوت  ِاصلیِعبارتِاستِازِرسیدگیِ)نهِدادرسیِدرِماهیت(ِوِتشخیص  هاِاعمِازِحکمِیاِخواهی 
 خواهدِشدِ.ِِنقضوِدرِصورتِعدمِانطباق،ِرأیِِِابرامقرارِباِموازینِشرعیِکهِدرِصورتِانطباق،ِرأیِ

ِاصلیِبهِموجبِتبادلِلوایحَِتَبعًاِخواندهِنیزِدرِضمنِپاسخِبهِفرجامخواهی،ِفرجامق.آ.د.مِدرِفرجام413ِِباِهمینِمفهومِبهِموجبِمادۀِِ خواهی 
ِفرجام َِتَبعیِنمایدِکهِحدوثًاِوِبقائًاِتابعِِدرخواست  ِاصلیِِهِنحویِکهِاگرِفرجاماست،ِبِِخواهیِاصلیفرجامخواهی  ِِِردیاِِِِمستردخواهی  شود،ِفرجام 

ِفرجامضمنِاینکهِفرجام  ق.آ.د.م(ِ.415ِِشودِ)مادۀَِِتَبعیِنیزِساقطِشدهِوِبالاثرِمی َِتَبعی،ِشرایطِوِتشریفات  ِاصلیِراِنداردِ)مادۀِخواهی  خواهی 
َِتَبعی،ِهمانندِفرجامق.آ.د.م(ِوِاینکهِفرجام413ِ ِِاخواهی  ِطرفینِدعواِاستِ)مادۀِِخواهی  ّ

 ق.آ.د.م(ِ.414ِصلی،ُِمخَتص 
اصلِبرِرسیدگیِغیرحضوریِاست،ِنهادیِتحتِِِِخواهیفرجاموِِِِتجدیدنظرخواهیق.آ.د.م،ِازِآنِجاییِکهِدر385ِِِِو346ِِِِبهِموجبِموادِِ ▪

لوایحعنوانِِ تجدیدنظرخواهیِظرفِِپیشِِتبادلِ درِ کهِ بهِنحویِ است.ِ فرجام10ِِبینیِشدهِ درِ وِ ابالغ20ِِِِظرفِِخواهیِِروزِ زمانِ ازِ روزِ
 تواندِهرِنوعِدفاعیِکهِداردِکتبًاِاعالمِداردِ.هایِشکایتِبهِطرفِمقابل،ِویِمیدادخواستِوِپیوست

َِتَبعیِاستِیعنی:ِ»فرجام ▪ َِتَبعیِمییکیِازِکارکردهایِتبادلِلوایحِدرِفرجام  ِفرجام  کند،ِکهِپسِِخوانده،ِضمنِهمینِتبادلِلوایح،ِدرخواست 
ِ ِاصلیِصورتِگیردِتاِویِنیزِظرفَِتَبعیِنیزِالزمِاستِتبادلِلوایحِمجددیِبرایِفرجامِِازِفرجام   روزِهرِدفاعیِداردِارائهِکند.20ِِِخواه 

 ق.آ.د.مِ«434ِِو432ِِ،433ِِ»موادِِاعادۀ دادرسی    ✓
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شودِکهِِطرحِمیِِابتداییِوِمستقِلصورتِِیافتهِکهِیاِبهِِق.آ.د.م،ِشکایتیِاستِکهِنسبتِبهِاحکامِقطعیت432ِِو426ِِِِاعادۀِدادرسیِبرِاساسِموادِِ
ِاصلیِگویندِیاِبهِصورتِ ِطاریِگویندِ.ِاثنایِ)وسط(ِدعوایِدیگربهِآنِاعادۀِدادرسی   کهِبهِآنِاعادۀِدادرسی 

 ق.آ.د.م«423ِِِو417ِ،419ِِ،420ِِ،421ِِ»موادِاعتراض ثالث  ✓
مِازِقطعیِوِغیرقطعی،ِنهاییِوِغیرنهایی،ِحضوریِوِغیابی،ِحکمِِق.آ.د.م،ِشخصِثالثِنسبتِبهِهرِنوعِرأیِصادرهِاع419ِِو417ِِِِبهِموجبِموادِِ

تواندِدرِِگویندِوِیاِمیِِاعتراضِثالثِاصلیتواندِیاِبهِصورتِمستقلِوِابتداییِاعتراضِنماید،ِکهِبهِآنِِوِقرارِکهِبهِحقوقشِخللِواردِآوردهِباشد،ِمی
برازِشدهِا نماید.ِ)اعتراضِثالثِمنحصرِبهِشخصِِِِاعتراضِثالثِطاریستِبهِصورتِطاری،ِِاثنایِیکِدادرسیِکهِدرِآنِجاِرأییِبهِعنوانِدلیلِا 

ِثالثِبهِدعوا،ِمنحصرِدرِاعتراضِثالثِنیست(ِ.  ثالثِاست،ِالبتهِآمدن 
 

شودِوِبرایِرسیدگیِِشودِدرِهمانِدادگاهِدرِحالِرسیدگیِطرحِمیروزِتقدیمِمی3ِِشکایتِاعادۀِطاریِهمیشهِبهِموجبِدرخواستِوِدادخواستیِکهِظرفِِ
ِقطعیت ِصادرکنندۀِحکم  ِآنِدرِدعوایِمطروحه،ِدادرسیِمتوقفِمییافتهِارجاعِمیبهِدادگاه  ِشودِ.شودِدرِصورتِمؤثربودن 

بینیِشدهِاست،ِاماِبهِموجبِموادِِقانونِآیینِدادرسیِمدنیِپیشِِدرِِخواهیجهاتِفرجاموِِِِجهاتِتجدیدنظرخواهیق.آ.د.م،371ِِِِو348ِِِِهرِچندِدرِموادِِ

حصاییِنیستند،ِیعنیِاگرِجهتِدیگریِمحرزِباشد،ِدادگاهِبهِآنِجهتِنیزِرسیدگیِمی377ِِو349ِِ ِکندِ.ق.آ.د.م،ِآنِجهات،ِا 

برازِشدهِباشد،ِطرفِمقاِبِِاعتراض ثالث طاری، تواندِنسبتِبهِآنِشکایتِکندِکهِبهِآنِشکایتِِلِمیهرگاهِدرِاثنایِیکِدعوا،ِرأییِبهِعنوانِدلیلِا 
 گویندِ.طاریِمی

برازیِنامیِازِاوِنیستِ. ✓  طرفِمقابلِحتمًاِبایدِشخصِثالثِباشد،ِیعنیِدرِرأیِا 
ِدرِحالِرسیدگیِطرحِمی ✓ ِیکِدرخواستِازِهمانِدادگاه  رف  همانِجاِِشودِوِدرِِشکایتِاعتراضِطاریِاصواًلِبدونِنیازِبهِتقدیمِدادخواستِوِبهِص 

ِشود،ِاماِاستثنائًاِاگرِدرجۀِدادگاه،ِپاییننیزِرسیدگیِمی ِصادرکنندۀِرأیُِمعترض  َعنهِباشد،ِبهِجایِدرخواست،ِدادخواستِالزمِاستِوِبهِترِازِدادگاه 
ِصادرکننده،ِطرحِوِرسیدگیِشود. ِدرِحالِرسیدگیِبایدِدرِدادگاه  ِجایِدادگاه 

 شده در قانون: موارد احصاء

 اعادۀِدادرسِیجهاتِ .1
ِموضوعِتجدیدنظرخواهِی .2
 خواهِیموضوعِفرجام .3

 بررسی موضوعات و جهات شکایت

ِغیابیِبهِهرِجهتیِقابل  :واخواهی ✓ ِواخواهیِاحصاءِنشدهِاست؛ِپسِهرِحکم  واخواهیِِدرِواخواهی،ِموضوعِواخواهی،ِ»حکمِغیابی«ِاستِوِجهات 
 استِ.

اعتراض ثالثاعادۀ دادرسیفرجام خواهیتجدیدنظرخواهیواخواهیطرق شکایت

موضوع 
آرا إحصاییهر حکم غیابیاز چه چیزی؟

332و 333مواد 
آراء إحصایی

369تا 367مواد 
هر حکم 

همۀ آراءقطعیت یافته

جهت
فقط جهات قانونیهر جهتیچرا؟

فقط جهات هر جهتی436مادۀ 
هرجهتی426قانونی ماده 
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یافتهِآنِاستِکهِیاِِیافتهِاستِوِحکمِقطعیتق.آ.د.م،ِشاملِهرِحکمِقطعیت426ِِاعادۀِدادرسیِازِحیثِموضوعِبهِموجبِصدرِمادۀِِ  :اعادۀدادرسی ✓
ِتجدیدنظرخواهیقابلوِیاِِِبهِصورتِقطعیِازِمرحلۀِبدویِصادرِشدهِباشد قطعیتِیافتهِباشد.ِبهِهرِِِتجدیدنظرخواهیوِیاِِِِتجدیدنظرِبودهِوِباِانقضایِمدت 

نهاییحا قابلل،ِ کهِ استِ نهایی،ِحکمیِ ازِحکمِ منظورِ نیست،ِ دادرسیِ اعادۀِ ِ فرجامبودن،ِشرط  واسطۀِ بهِ یاِ وِ باشدِ مّدتِِفرجامِ انقضایِ یاِ وِ خواهیِ
ـِموضوع1ِِز:ِِق.آ.د.م،ِکهِعبارتندِا426ِِگانۀِمندرجِدرِمادۀِِهفتِِخواهیِنهاییِشدهِباشدِوِازِحیثِجهاتِاعادۀِدادرسی،ِحتمًاِبایدِیکیِازِجهاتفرجام

ـِوجود5ِِـِوجودِمغایرتِدرِدوِحکم،4ِِـِوجودِتضادِدرِمفادِیکِحکم،3ِِـِحکمِبهِمیزانِبیشِازِخواستهِصادرِشده،2ِِحکم،ِموردِادعایِخواهانِنبوده،ِِ
ِاثبات بودنِآنها،ِِاتِشکایتِوِحصریبودنِجهبودنَِاسناد.ِبنابراینِبهِدلیلِمهمـِمکتوم7ـِاثباتِجعلیتِاسناد،ِپسِازِصدورِحکم،6ِِشدهِِحیلهِوِتقلب 

ق.آ.د.م(ِاعادۀِدادرسیِتنها435ِِِِصادرِنماید.ِ)مادۀِِِِقرارِقبولیِاعادۀِدادرسِیدادگاهِقبلِازِورودِبهِرسیدگی،ِبایدِجهتِشکایتِراِاحرازِنمایدِوِسپسِِ
ِتصریحکهِاواًلِبهِجزِآنشکایتیِاستِکهِصدورِقرارِقبولیِدرِخصوصِجهتِآنِشکایت،ِشرطِالزمِبرایِرسیدگیِماهویِاست.ِضمنِآن شده،ِدادگاهِِجهت 

شودِدیگرِاعادۀِدادرسیِازِهمانِجهتِِق.آ.د.م(ِوِثانیًاِنسبتِبهِحکمیِکهِپسِازِاعادۀِدادرسیِصادرِمی436ِِکندِ)مادۀِِبهِجهتِدیگرِرسیدگیِنمی
 ق.آ.د.مِ(440ِپذیرفتهِنیست.ِ)مادۀِِ

ِتجدیدنظرخواهیِوِفرجاموموض:ِالزمِبهِتوضیحِاستِِخواهیتجدیدنظرخواهی و فرجام  ✓ خواهیِآنهاییِاستِکهِبهِموجبِقانونِاحصاءِشدهِاستِع 
ِتجدیدنظرخواهیِوِفرجام ِازِآنِموضوعات،ِقابل ِبابِِوِخارج ِاماِدر ِنیستند ِپیشتجدیدنظرخواهیِوِفرجامِِجهاتخواهی بینیِِخواهیِهرِچندِجهاتیِدرِقانون

 شدهِاست،ِاماِإحصاییِنیستندِ.
حیثِموضوعِوِجهتِهیچِإحصاییِدرِقانونِوجودِندارد.ِتنهاِکافیِاستِاواًلِباِیکِشخصِثالثِکهِنقشِثالثیِاوِباقیِباشدِ»قباًلِِ:ِازِِاعتراض ثالث  ✓

 واردِثالثِیاِجلبِثالثِنشدهِباشد«ِمواجهِباشیم،ِثانیًاِبهِحقوقِاوِخللِواردِآمدهِباشدِ.

 

ِقطعیت • ِ)پنهبهِجهتِمکتومیافتهِاگرِنسبتِبهِیکِحکم  ِدعواِشودِ..ِ.ِبودن(ِاسنادانبودن   تقاضایِاعادۀِدادرسیِشودِوِمنتهیِبهِقرارِرد ّ
ِبودنِپذیرفتهِنیستِ..ِاعادۀِدادرسیِمجددِبهِجهتِمکتوم1
 .ِاعادۀِدادرسیِمجددِبهِجهتِدیگرِپذیرفتهِنیستِ.2
ِبودنِوِسایرِجهاتِپذیرفتهِاستِ..ِاعادۀِدادرسیِبهِجهتِمکتوم3 ✓

2ِو1ِِهایِِ.ِگزینۀ4
اعادۀِدادرسیِخواست،ِاماِاینجاِحکمیِصادرِنشدهِاستِوِِِِبودنبهِجهتِمکتومتوانِِبودن،ِحکمیِصادرِشود،ِدیگرِنمیاگرِچهِچنانچهِبهِجهتِمکتوم

ِفقطِتقاضایِاعادۀِدادرسیِردِشدهِاستِ.

ِ

 آرای قابل تجدیدنظرخواهی 

 حکم ✓
ِمیلیونِریالِباشدِ.3ِِبیشِازِمالی:ِدعوایِمالیِکهِخواستهِیاِارزشِآنِ •
 هِاغیرمالی:ِهمۀِغیرمالی •
 قرار  ✓

 قرارِعدمِاستماعِدعوا •
 قرارِعدمِاهلیِت •
ِدادخواسِت •  قرارِرد ّ
ِدعوا •  قرارِرد ّ
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 قرارِابطالِدادخواسِت •
 قرارِسقوطِدعوا •

 خواهی آرای قابل فرجام 

 صادره از بدوی 

 حکم ✓
ِمیلیونِریالِباشدِ.20ِِمالی:ِخواستۀِآنِبیشِازِ •
 غیرمالی:ِطالق،ِوقف،ِفسخِنکاح،ِاصلِنکاح،ِنسب،ِحبس،ِثلث،ِتولیت،ِحجِر •
 قرار  ✓

 قرارِعدمِاهلیِت •
 قرارِردِدادخواسِت •
 قرارِابطالِدادخواسِت •
 قرارِسقوطِدعوا •

 صادر از تجدیدنظر 

 حکم ✓
ِِ-مالی:ِِ •
 غیرمالی:ِطالق،ِوقف،ِفسخِنکاح،ِاصلِنکاح،ِنسب،ِحجِر •
 قرار  ✓

 قرارِعدمِاهلیِت •
• ِ  دادخواسِتقرارِرد ّ
 قرارِابطالِدادخواسِت •
 قرارِسقوطِدعوا •

 

ِقابل ِقابلتجدیدنظرخواهیِوسیعدایرۀِآراء   خواهیِاست،ِبهِنحویِکهِ:فرجامترِازِآراء 

 میلیونِریالِقابلِتجدیدنظرخواهیِاستِ.3ِِمالیِبیشِازِِ ✓
 خواهیِاستِ.میلیونِریالِازِبدویِقابلِفرجام20ِِمالیِبیشِازِِ ✓
 خواهیِنیستِ.فرجامتجدیدنظرِقابلوِهیچِمالیِصادرهِازِ ✓

،ِقانونگذارِباِوجودِاینکهِآراییِمشمولِآرایِاحصاییِقابلِِخواهیق.آ.د.مِدرِفرجام369ِمادۀِوِِِدرِتجدیدنظرخواهی333ِوِمادۀ331ِِِتبصرۀِمادۀِِباِتطبیقِ
خواهیِشدهِاست؛ِاستثنائاتِمشترکِدرِتجدیدنظرخواهیِِجامباشد،ِاستثنائًاِقائلِبهِعدمِقابلیتِتجدیدنظرخواهیِوِفِرخواهیِمیتجدیدنظرخواهیِوِفرجام

،ِِحکمِمستندِبهِرأیِکارشناسِکهِقاطعِدعواِبهِصوررتِکتبیِازِسویِطرفینِقرارِدادهِشدهِباشد،ِِحکمِمستندِبهِاقرارِقاطعخواهیِعبارتندِاز:ِِوِفرجام
ِشکایتِبهِطورِکتبِی ِدعواِمثلِهزینۀِدادرسی،ِِح،ِِاسقاطِحق ّ عات  ِنیسِتّقُِمَتَفر ّ ِاصلِدعواِقابلِشکایت ِیاِِِِالوکالۀِوکیلِوِ...ِدرِصورتیِکه بهِموجبِقوانینِِو

ِمستندِبهِِدرِفرجام369ِ.ِدّقتِشودِکهِبهِموجبِبندِسومِمادۀِخاصِجزءِاستثنائاتِمشترکِهستند سوگندِقاطعِِخواهیِبرِخالفِتجدیدنظرخواهی،ِحکم 
 بودنِاستِ.شود(ِنیزِجزءِاستثنائاتِغیرقابلِفرجامهاریِوِتکمیلیِراِشاملِنمی!ِحواستونِباشه!ِسوگندِاستظ)یعنیِفقطِسوگندَِبتی
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426ِِمادۀ4ِِِِق.آ.د.م،ِوِهمِدرِشکایتِاعادۀِدادرسیِبهِموجبِبند371ِِِِمادۀ4ِِِِخواهیِبهِموجبِبندِِمغایرتِآراءِجهتیِاستِکهِهمِدرِشکایتِفرجام
اجرایِآرایِاست.ِثانیًاِضمانتِحصریوِدرِاعادۀِدادرسیِِغیرحصریخواهیِیرتِآراء«ِدرِفرجامبینیِشدهِاست،ِباِاینِتفاوتِکه؛ِاواًلِاینِجهتِ»مغاپیش

ِمقّدمِ»اّول«ِمجددًاِموردِرسیدگیِدرِفرجام407ِِو376ِِِِخواهیِبهِموجبِمادۀِِمغایرِدرِفرجام ِمؤخرِ»دّوم«ِنقضِوِرأی  خواهیِوِحسبِِاینِاستِکهِرأی 
ِمؤخرِ»دّوم«439ِِِاجرایِآراءِمغایرِدرِاعادۀِدادرسیِبهِموجبِمادۀِحالیِاستِکهِضمانتموردِنقضِیاِابرامِخواهدِشد؛ِاینِدرِ ق.آ.د.مِاینِاستِکهِحکم 

ِمقّدمِ»اّول«ِِِنقض ِِ.بهِقوتِخودِباقیِاستوِحکم 

ِِبهِموجخواهیِِبینیِنشدهِاست.ِدرِتجدیدنظرخواهیِوِفرجامکهِدرِواخواهیِوِاعتراضِثالثِاصاًلِپیشِِیعنیِچراییِوِعّلتِشکایتجهاتِشکایتِِ موادِِب 
،ِمواردیِازِقبیلِفقدانِشرایطِقانونی،ِعدمِصالحیت،ِمخالفتِباِقانونِِخواهِیدرِفرجام373ِِو372ِِِِو371ِِِِموادِِوِِِِدرِتجدیدنظرخواهی362ِِو349ِِِِو348ِِِِ

رسیدگیِاستِبهِِده،ِاماِجنبۀِحصریِندارند،ِیعنیِاگرِجهتِدیگریِاحرازِشودِالبتهِفقطِدرِخصوصِهمانِموضوعِشکایتِقابلبینیِشوِشرعِوِ...ِپیش
362ِِمسموعِنیست،ِمگرِاّدعاهایِمذکورِدرِمادۀِِِِاّدعایِجدیدمسموعِاست،ِاماِِِِدلیلِجدیدوِِِِجهتِجدیدشرطِآنکهِاّدعایِجدیدِمحسوبِنشود؛ِپس،ِِ

ِِاقساطِدیونِکهِسررسیدشانِرسیدهباقیِِ،ِِبدلق.آ.د.مِ) یاِبالعکسالُمسَمیِبهِاجرتتغییرِاجرت، ثلِ شود.ِدرِاعادۀِِ(ِکهِاّدعایِجدیدِمحسوبِنمیالم 
ِشودِ.بینیِشدهِوِجهات،ِاحصاییِوِحصریِمحسوبِمیدادرسی،ِجهاتِشکایتِپیش

ِِِ

 آثار شکایت 

گذارِدرِموادِِشودِیاِخیر؟ِکهِقانوناستِآیاِشکایتِمانعِاجرایِحکمِیاِبهِعبارتیِرأیِمیترینِاثرِشکایت،ِاثرِتعلیقیِاست،ِبهِنحویِکهِسؤالِاینِِمهم
خواهی،ِاعادۀِدادرسیِوِاعتراضِثالثِقائلِبهِعدمِِنسبتِبهِواخواهیِوِتجدیدنظرخواهیِقائلِبهِتعلیقِوِنسبتِبهِفرجام424ِِو306ِِ،347ِِ،386ِِ،437ِِِِ

ِستثنائاتیِشدهِاستِکهِبهِشرحِذیلِاستِ:تعلیق،ِآنِهمِبهِصورتِاصواًلِوِبهِهمراهِا

ِواخواهی،ِاجرایِحکم20ِِِِاثرِتعلیقیِدارد،ِیعنیِچهِدرِمهلتِِِِهمیشهِِواخواهی شود.ِپسِدرِِمتوقفِمیِِتاِصدورِرأیروزۀِواخواهیِوِچهِباِشکایت 
ِواخواروزه20ِِصرفًاِمنوطِبهِشکایتِواخواهیِنیست،ِبلکهِدرِمهلتِِِِاثرِتعلیقیواخواهیِِ 20ِِهیِوجودِداردِاثرِتعلیقیِپابرجاست.ِبعدِازِمهلتِِایِکهِحق ّ

ِماندِ.روزهِاگرِشکایتِنشود،ِحکمِاجراِخواهدِشدِوِاگرِشکایتِشدهِباشد،ِهمچنانِمعّلقِمی

ِخارجِازِمهلتق.آ.د.مِبهِخاطرِخارجِازِمهلت306ِِقرارِقبولیِمذکورِدرِمادۀِِ ِقبولی  درِتمامِطرقِِِِبودنبودنِاستِنهِبهِخاطرِجهاتِشکایت،ِاینِقرار 
بودنِِـِقرارِقبولیِخارجِازِمهلت1تاِقرارِقبولیِوجودِدارد:2ِِِِشکایتِازِآراءِوجودِدارد،ِپسِدرِمواقعیِکهِاعادۀِدادرسیِخارجِازِمهلتِدرخواستِشودِِ

ِـِقرارِقبولیِبهِخاطرِجهاتِشکایتِ.2اعتراضِ

مانعِاجرایِرأیِخواهدِبود،ِیعنیِاجراِتاِنتیجۀِِِِخودِتجدیدنظرخواهیوِِِِاهیمهلتِتجدیدنظرخِواثرِتعلیقیِدارد،ِبهِنحویِکهِِِِاصوالً ِِتجدیدنظرخواهی
قانونِتجارتِدرِحکم417ِِِمادۀِِوِهمینِطورِدرِِِِق.آ.د.مِدرِرأیِرفعِتصرفِعدوانی175ِِمادۀِِشود؛ِمگرِدرِمواردِاستثنایی:ِمثلِِتجدیدنظرخواهیِمعّلقِمی

ِتعلیقیِنداردِ.،ِتجدیدنظرخواهیِمانعِاجراِنبوده،ِیعنیِاثرِورشکستگی

ِمالیِوِغیرمالیِقائلِبهِتفکیکِشد،ِبهِنحویِِاندازدِیعنیِاصواًلِاثرِتعلیقیِندارد.ِالبته،ِبایدِنسبتِبهِمحکوم ِاجراِراِبهِتأخیرِنمیِِاصوالً خواهی  فرجام  ه  ب 
ِکه:

✓ ِ ِمالیِباِاخذِتأمینِازِمحکوم ِدرِمحکوم  ِشودِ.َلهِاجراِمیبه 
✓ ِ ِغیرمالیِباِاخذِِدرِمحکوم  ِشودِ.َعَلیهِمتوقفِمیتأمینِازِمحکوم ِبه 

فرجام درِ دیگر،ِ عبارتِ نمیبهِ تأخیرِ بهِ اجراِ کهِ استِ اینِ برِ اصلِ نمیخواهیِ متوقفِ وِ ِِافتدِ در مگرِ غیرمالیمحکوٌم شود،ِ تأمینِِِبِه  اخذ  از  ِِبا 
 شودِ.افتدِیعنیِمتوقفِمی؛ِاستثنائًاِدرِاینِصورتِاجراِبهِتأخیرِمیعلیهمحکوٌم 
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ِاعادۀِدادرسیِنسبتِبهِمحکوم ِدرخواسباِ • ِمالیِوِغیرمالیِ..ِ.ت  ه  ِب 
ِشودِ.درِهرِدوِاجراِمتوقفِمی

 شودِ.هیچِکدامِاجراِمتوقفِنمی ✓
ِشودِ.غیرمالیِمتوقفِوِمالیِبهِشرطِپرداختِتأمینِاجراِمی
ِشودِ.غیرمالیِاجراِوِمالیِبهِشرطِپرداختِتأمینِمتوقفِمی

ِاعادۀِدادرسیِهِی ِدرخواست  رف  چِتوقفیِدرِپیِندارد،ِبهِعبارتِدیگرِقبلِازِصدورِقرارِقبولی،ِاعادۀِدادرسیِهیچِوقتِاثرِتعلیقیِندارد.ِدرخواستِاعادۀِص 
ِاثرِتعلیقیِنداردِ.ِهمیشهدادرسیِ

ِاثرِتعلیقیِدارد،ِیعنیِ:ِاصوالً قرارِقبولِاعادۀِدادرسیِ ✓
• ِ ِغیرمالیِبهِهرِحالِمتوقفِمیمحکوم  ه   شودِ.ب 
• ِ ِمالیِاصلِبرِتوقفِآنِاستِ.محکوم  ه   ب 
• ِ  َلهِتأمینِبپردازدِتاِاجراِشود.مگرِمحکوم 

 شود،ِیعنیِاثرِتعلیقیِندارد،ِمگرِاینکه:موجبِتأخیرِدرِاجراِنمیِاصوالً ِاعتراض ثالث

 جبرانِضررِممکنِنباشدِ. .1
ِدرخواستِتأخیرِدرِاجراِشودِ. .2
 پردازد(ِ.َعَلیهِمیَلهِیاِمحکوم ِخواهدِبهِتأخیرِبیاندازدِاعمِازِمحکوم ِکهِمیتأمینِسپردهِشودِ)اعمِازِمالیِوِغیرمالیِوِهرِکسِِ .3
 افتدِ.شود،ِیعنیِاجراِبهِتأخیرِمیبرایِمّدتِمعّینِکهِقابلِتمدیدِاستِاثرِتعلیقیِاجراِمی .4

 

 اثر انتقالی

ِشکایتِازِرأی،ِپرونده،ِهمِازِحیثِموضوعیِوِهمِازِحیثِ شکلیِبهِمرحلۀِدیگریِجهتِرسیدگیِمنتقلِشود،ِولوِاینکهِبهِمقصودِاینِاستِکهِبهِموجب 
ِفیزیکیِ( ِموضوعیِوِحکمیِاست،ِنهِانتقال  ِلحاظِفیزیکیِانتقالیِدرِکارِنباشد.ِ)مالک،ِانتقال 

جهتِِِِوعیِوِحکمیپروندهِبهِلحاظِموضهمگیِاثرِانتقالیِدارند،ِچراِکهِدرِهمگیِِِِتجدیدنظرخواهِیوِِِِاعتراضِثالِثوِِِِاعادۀِدادرسِیوِِواخواهیِِپس،ِِ
شود.ِالبتهِالزمِِپروندهِمنتقلِمیِنهِموضوعیوِِصرفًاِبهِلحاظِحکمیاثرِانتقالیِنداردِچراِکهِِخواهیفرجامرسیدگیِبهِمرحلۀِدیگریِمنتقلِشدهِاست؛ِاماِِ

ِموضوعِوِحکمِنیست،ِبلکهِصرفًاِموضوع ِکامل  ِِبخشِخاصیوِیاِِِِجهتِخاصیوِحکمِبهِِِِبهِتوضیحِاست:ِانتقالِدرِاعادۀِدادرسیِوِاعتراضِثالث،ِانتقال 
ِشود.کهِاعتراضِشدهِاستِمنتقلِمی

 اثر انتقالی

ِموضوعیِوُِحکمیِصورتِمی ✓ ِکامل  ِگیردِ.درِواخواهیِوِتجدیدنظرخواهی،ِانتقال 
ِموضوعیِوُِحکمیِِ ✓ ِموضوعیِوُِحکمیِِِِمحدودِبهِجهتِاعادۀِدادرسیدرِاعادۀِدادرسی،ِانتقال  ِِاستِوِدرِاعتراضِثالث،ِانتقال  ِاعتراضی  محدودِبهِبخش 

ِثالث ِاستِ.ِمعترض 
 شودِ.خواهی،ِانتقالِمنتفیِاست،ِچونِفقطِازِلحاظُِحکمیِبررسیِمیدرِفرجام ✓
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 اثر عدولی 

ِرأیِصادرهِعدولِنمایدِ.مقصودِاینِاستِکهِبهِواسطۀِشکایتِهمانِمرجعِشکایتیِکهِرأیِصادرِکردهِاست،ِبتواندِخودشِازِآنِ

شوندِوِدرِهمانِهاِدرِهمینِمرجعِصادرکنندۀِرأیِطرحِمیشود،ِیعنیِاینِشکایتمحسوبِمیِِعدولیِِاعتراضِثالثوِِِِاعادۀِدادرسی،ِِواخواهیطریق3ِِِِ
ِعدولی(ِ.ِتونهِنقضِکنهِکهِمیشهِعدولی،ِنهِاینکهِنقضِکنهِبشهمرجعِنیزِرسیدگیِوِامکانِعدولِبرایِآنِمرجعِوجودِداردِ)می

دارد،ِیعنیِطریقیِاصالحیِمحسوبِشدهِبهِنحویِکه،ِدادگاهِتجدیدنظرِاستانِنسبتِبهِاصالحِرأیِِِِاصالحیِِاثرِِتجدیدنظرخواهیدرِنقطۀِمقابل،ِِ
ِِصادرهِازِدادگاهِدیگرِ)دادگاهِبدوی(ِاقدامِمی ِوجودِداردِ.ِتأییدِآنیاِِِاصالحِرأیوِنقضِکندِوِحسبِمورد،ِقابلیت 

ِاصالحیِاست،ِبلکهِفرجامشود،ِفرجاماماِدّقتِ ِانطباقیِمحسوبِمیخواهیِنهِاثرِعدولیِداردِوِنهِطریق  اشِِشود،ِبهِنحویِکهِوظیفهخواهیِیکِطریق 
ِباشد.ِِمیِانطباقِیاِعدمِانطباقِرأیِصادرهِباِقانون

ِ

 اقامه و طرح شکایت 

 تقدیم دادخواست و شرایط 

ِنخستی اجراهایِِضمانتق.آ.د.م،ِاقامۀِدعوایِبدویِبهِوسیلۀِدادخواستِوِتحتِشرایطِقانونیِو60ِِِِتا51ِِِِنِبهِموجبِموادِِهمانِگونهِکهِسابقًاِدرِدادرسی 
ِِضمانتدهنده(ِ)زبانِفارسی،ِبرگۀِچاپیِمخصوص،ِامضایِدادخواستِِعدمِرعایتِشرایطِاساسیِدادخواستِگانۀِعدمِپذیرشِنسبتِبهسه ِرد ّ اجرایِقرار 

ِدادخواستِنسبتِب ِفوریِدادخواستِنسبتِبِهضمانتدهنده(ِوِِ)مشخصاتِیاِاقامتگاهِدادخواستِِشرایطِمتقاضیِِِهفوری  ِِسایرِشرایطِِاجراهایِقرارِرد ّ
ِدادخواست«،ِدرِدادخواست ِشودِ.هایِشکایتیِنیزِِإعمالِمی»توقیفِـِاخطارِـِعدمِرفعِنقصِـِرد ّ

تا380ِِِِموادِِ،ِِق.آ.د.مِدرِتجدیدنظرخواهی345ِِتا341ِِِِموادِِ،ِِق.آ.د.مِدرِواخواهی306ِِو305ِِِِموادِِاکنونِباِلحاظِهمانِبررسیِتطبیقیِسابقِبهِبررسیِِ
آیدِتوّجهِِپردازیمِوِبهِنکاتِخاصیِکهِذیاًلِمیمیِق.آ.د.مِدرِاعادۀِدادرسی435ِِمادۀِِوِِِِق.آ.د.مِدرِاعتراضِثالث420ِِمادۀِِ،ِخواهیق.آ.د.مِدرِفرجام384ِِ
ِنماییمِ:می

ِق.آ.د.م 306و  305مواد  ✓
ق.آ.د.مِبهِتقدیمِدادخواستِدرِدادگاهِصادرکنندۀ306ِِِو305ِِِِگذارِتصریحیِنسبتِبهِشرایطِدادخواستِواخواهیِنداردِوِصرفًاِبهِطورِضمنیِدرِموادِِقانون

اجراهایِِضمانتحکمِغیابیِاشارهِنمودهِاست،ِلذاِتصورِبرِاینِبودهِاستِکهِواخواهیِنوعیِرسیدگیِنخستین،ِبرایِشخصِغایبِوِتابعِهمانِشرایطِوِِ
ِدادخواستِنخستینِاستِ.

 ق.آ.د.م   435و  420، 341، 380مواد  ✓
ِاست.ِشرایطِدادخواستِتجدیدنظرخواهی،ِفرجام ِنیامده ِاعتراضِثالثِدرِقانون خواهیِوِاعادۀِدادرسیِدرِموادِقانونیِِشرایطِدادخواستِشکایتِواخواهیِو

 ق.آ.دمِگفتهِکهِسایرِترتیباتِرسیدگی،ِمطابقِمقرراتِمربوطهِبهِدعاویِنخستینِاستِ.435ِبیانِشدهِاست،ِولیِدرِاعادۀِدادرسیِدرِتبصرۀِمادۀِِ
ِق.آ.د.مِ(305ِبینیِنشدهِاست.ِ)مادۀِِ،ِشرایطِدادخواستِپیشواخواهِیدرِِ •
ِق.آ.د.مِ(420ِِبینیِنشدهِاست.ِ)مادۀِ،ِشرایطِدادخواستِپیشاعتراضِثالثدرِ •
 بینیِشدهِاستِ.دادخواستِپیشق.آ.د.مِشرایط435ِِطبقِمادۀِِِاعادۀِدادرسیدرِ •
 بینیِشدهِاستِ.ق.آ.د.مِشرایطِدادخواستِپیش380ِدرِمادۀِِِخواهیفرجامدرِ •
 بینیِشدهِاستِ.ق.آ.د.م،ِشرایطِدادخواستِپیش341ِدرِمادۀِِتجدیدنظرخواهیدرِ •
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 استِنخستینِاستِ.ق.آ.د.م،ِدرِاعادۀِدادرسیِگفتهِاستِکهِسایرِشرایط،ِتابعِدادخِو435ِگذار،ِدرِتبصرۀِمادۀِقانون  •
ِشکایتِ)واخواهی،ِاعتراضِثالثِوِاعادۀِدادرسی(ِشرایطِدادخواست،ِتابعِشرایطِدادخواستِنخستینِاستِ. • ِعدولی   نتیجهِاینِکه،ِدرُِطرق 
 ق.آ.د.م 345تا  341مواد  ✓

   ق.آ.د.مِهمانِعموماتِدادخواستِبدویِتکرارِشدهِاست،ِباِاینِتفاوتِکهِ:345ِتا341ِِِبهِموجبِموادِِ
ِشکایتِِ» • ِمورد  ِرأی  5ِِتا3ِِِِ«ِنیزِدرِدادخواستِتجدیدنظرخواهیِقیدِشود.ِ)بندِِدادگاهِصادرکنندۀِرأیـِِِِتاریخِابالغِرأیـِِِِموضوعِرأِیبایدِمختصات 

 ق.آ.د.مِ(341ِمادۀِ
ِفوریِمیِِاقامتگاهِخواهانِبدوِییاِِمشخصاتِِدرِصورتِنقصِدرِِ • واستِتجدیدنظرخواهیِدرِِشود،ِاماِدرِدادخدادخواستِبدونِاخطارِرفعِنقص،ِرد ّ

ِتجدیدنظرخواهیِبهِموجبِمادۀِِ ِتجدیدنظرخواهِدرِدادخواست  امکانِرفعِنقصِتاِانقضایِمهلتِِق.آ.د.م344ِِصورتِنقصِدرِمشخصاتِیاِاقامتگاه 
ِوجودِداردِ.ِشکایت

ِدادخواستِظرفِِ • ِفوری 
 قابلِاعتراضِاست.ِِِازِتاریخِالصاقِبهِدیوارِدادگاهروز10ِِقرارِرد ّ

 ق.آ.د.م 385تا  380مواد  ✓
 اجراهایِعمومیِدادخواستِبدویِاست.ِباِاینِتفاوتِکهِ:ق.آ.د.م،ِدارایِهمانِشرایطِوِضمانت385ِتا380ِِِخواهیِنیزِبهِموجبِموادِِدادخواستِفرجام

 ق.آ.د.مِ«380ِمادۀ5ِِِو3ِ،4ِِخواهیِبایدِقیدِشود.ِ»بندِِمختصاتِرأیِموردِفرجام •
ِِِِمشخصاتدرِخصوصِِِِق.آ.د.م،384ِِبهِموجبِمادۀِِ • ِفرجاماقامتگایا خواهیِِخواهِامکانِرفعِنقصِ)نهِاخطارِرفعِنقص(ِتاِانقضایِمهلتِفرجامه 

 وجودِداردِ.
ِدادخواستِظرفِِ • ِفوری 

ِرد ّ  قابلِاعتراضِاست.ِِِازِتاریخِالصاقِبهِدیوارِدادگاهروز20ِِقرار 
 

60ِِتا51ِِِِبینیِنشدهِاست،ِپسِالَجَرم،ِهمانِموادِِیدیِراجعِبهِدادخواستِپیشق.آ.د.م،ِهیچِمقررۀِجد420ِِدرِخصوصِاعتراضِثالثِبهِموجبِمادۀِِ ✓
 ق.آ.د.مِراجعِبهِدادخواستِنخستینِدرِدادخواستِاعتراضِثالثِحاکمِاست.

ختصاتِحکمِِق.آ.د.م،ِمشمولِهمانِعموماتِدادخواستِنخستینِاستِباِاینِتفاوتِکهِبایدِم435ِدادخواستِاعادۀِدادرسیِنیز،ِبهِموجبِتبصرۀِمادۀِِ ✓
 شودِ.ق.آ.د.مِمشخصِمی435ِمادۀ4ِِِو2ِِ،3ِِموردِشکایتِوِجهاتِشکایتِبهِموجبِبندِِ

 

 اقامه و طرح شکایت 

 مهلت شکایت 

ِشکایتیِنیزِدارایِاهمیتیِاستِکهِبهِموجبِِپسِازِتشخیصِشرایطِوِضمانت ِدادخواست  ِتقدیم  ِمهلت  مادۀِِاجراهایِتقدیمِدادخواستِشکایتی،ِبررسی 
روزِبرایِمقیم20ِِِِِاصوالً ،ِِدرِاعادۀِدادرسِی431ِِتا427ِِِِموادِِ،ِِخواهیدرِفرجام400ِِتا397ِِِموادِ،ِدرِتجدیدنظرخواهِی338ِتا336ِِِموادِِ،ِواهِیدرِواخ306ِِ
ِدرِنظرِگرفتهِشدهِاستِ.ِماهِبرایِمقیمِخارج2ِوِِایران

ِبینیِنشدهِاستِ،پیشدرِاعتراضِثالث،ِاساسًاِمهلتیِبرایِشکایت422ِِوِِازِسوییِبهِموجبِمادۀِ

ِشودِ.شروعِمیِازِتاریخِابالغِاعمِازِابالغِواقعیِیاِابالغِقانونیِاصوالً هاِماهِدرِشکایت2ِِروزِیا20ِِِمهلتِِ ✓
ِمهمِاستِ.ِاقامتگاههاِاثریِنداردِوِدرِبابِمهلتِتابعیت ✓
شوندِیاِنمایندۀِآنانِدچارِِِِورشکستگییاِِِِحجر،ِِفوت،ِابالغِبهِاصحابِدعواِیاِنمایندۀِآنانِاست؛ِبنابراینِاگرِاصحابِدعواِدچارِِمالکِبرایِشروعِمهلت ✓

 شودِوِاینِامورِدرِمهلتِشکایتِیعنیِقبلِازِانقضایِمهلتِرخِدادهِباشد،ِابالغِجدیدِوِمهلتِجدیدِالزمِاستِ.ِزوالِسمت
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استِوِیاِمگرِآراییِمغایرِباشدِِِِازِتاریخِانقضایِمهلتِتجدیدنظرخواهیخواهیِنیزِعمومًاِازِتاریخِابالغِاست،ِمگرِاینکهِرأی،ِبدویِباشدِکهِِمهلتِفرجام ✓
 شودِ.محاسبهِمیِرینِابالغِهرِیکِازِآنِدوِحکمازِتاریخِآخکهِ

کهِاعادۀِدادرسیِِشود،ِاماِازآنجاییشروعِمیِِازِابالغهاِاصواًلِِروزِاستِوِهمانندِسایرِشکایت20ِِهاِِهایِاعادۀِدادرسیِنیزِهمانندِسایرِشکایتمهلت ✓
از تاریخ آخرین ابالغ رأی )نه از تاریخ ابالغ  ِِیِمغایرنسبتِبهِآرادارد،ِبهِنحویِکهِِِِبستگیِبهِجهتِشکایتنیزِِِِشروع مهلتشرطیتِدارد،ِِ
از تاریخ وصول  ِِبودننسبتِبهِمکتوموِِِِاز تاریخ ابالغ حکم نهایی اثبات جعل یا حیله و تقلبِِنسبتِبهِجعلیتِوِحیلهِوِتقلب،ِِآخرین رأی(

آنها ِِ.ِپسِاعادۀِدادرسیِمهلتِدروزِمحاسبهِخواهدِشد20ِِمهلتِِِِاسناد یا اطالع از وجود  بستهِبهِجهاتِاعادۀِدادرسیِِِِروز20ِِآنِِارد،ِاماِشروع 
 متفاوتِاست؛ِفقطِاعتراضِثالثِمهلتِنداردِ.

آورندهِبهِثالثِساقطِشدهِباشد،ِچهِقبلِازِِاعتراضِثالثِغایتِوِمهلتیِنداردِچهِقبلِازِاجراِوِچهِبعدِازِاجرا.ِشرطِاعتراضِثالثِآنِاستِکهِحقوقِخلل ✓
ِاجراِوِچهِبعدِازِاجرا،ِبنا ِاعتراضِازِبینِرفتهِباشد،ِدیگرِقابل  ِحق ّ ِثالِثبراینِاگرِمأخذ   نیستِچهِقبلِازِاجراِوِچهِبعدِازِاجراِ.ِاعتراض 

 مرجع شکایت 

 باشدِ.تواندِدادگاهِتجدیدنظرِِق.آ.د.م،ِمی364ِِق.آ.د.مِغالبًاِدادگاهِبدویِاستِوِگاهیِبهِموجبِمادۀ305ِِِِمقصودِازِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِغیابیِدرِمادۀِِ ✓
إ ✓ وِ شرایطِ بررسیِ نهِصالحیتِ وِ دارندِ راِ تجدیدنظرخواهیِ دادخواستِ ثبتِ صرفًاِصالحیتِ بازداشتگاه،ِ دفترِ وِ تجدیدنظرِ دادگاهِ اولِ شعبۀِ عمالِدفترِ

 اجراِ.ضمانت
مادۀِِ ✓ درِ بازداشتگاهِ شکایات339ِِِِدفترِ همۀِ وِ نداردِ خصوصیتیِ )زندانی(ِ متوقفِ ِ تجدیدنظرخواهی  برایِ واخواهی،ِِق.آ.د.م،ِ بدوی،ِ ازِ اعمِ زندانیِ

 شودِ.خواهیِدرِهمانِدفترِبازداشتگاهِثبتِمیتجدیدنظرخواهیِوِفرجام
ِتجدیدنظرخواهیبرِخالفِبازداشتگاه،ِ ✓ ِآن،ِدرِثبتِتجدیدنظرخواهیِخصوصیتِداردِوِنمیِدفترِشعبۀِاّول  الک  ِدیوانتواندِباِاستفادهِازِم  راِِدفترِشعبۀِاّول 

جهتِِ

مرجع رسیدگیمرجع طرحمرجع شکایت

دادگاه صادرکنندۀ حکم غیابیدادگاه صادرکنندۀ حکم غیابیواخواهی

تجدیدنظرخواهی
دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی

دفتر شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر
دفتر بازداشتگاه

دادگاه تجدیدنظر استان

دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی اعم از فرجام خواهی
دیوان عالی کشوربدوی یا تجدیدنظر

دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعیاعادۀ دادرسی
:هدادگاه صادرکنندۀ حکم قطعیت یافت

صادرکننده: بدوی
تأیید کرده: تجدیدنظر

تحت رسیدگی: دیوان  عالی کشور

دادگاه صادرکنندۀ رأی معترٌض َعنههدادگاه صادرکنندۀ رأی معترٌض َعناعتراض ثالث
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 خواهیِصالحِدانستِ.فرجامثبتِدادخواستِِ
حِِتقاضایِاعادۀِدادرسیِنسبتِبهِحکمیِکهِازِدادگاهِبدویِصادرِوِدرِدادگاهِتجدیدنظرِقطعیِشدهِاستِوِتحتِرسیدگیِدرِدیوانِعالیِکشورِمطِر •

 شود،ِبایدِدرِکجاِاقامهِگرددِ؟می
 .ِبدوِی1

 .ِاقامهِدرِدادگاهِتجدیدنظر؛ِرسیدگیِدرِدادگاهِصادرکنندۀِحکمِقطعِی2

ِ.ِدیوانِعالیِکشوِر3 ✓
 .ِبدویِیاِتجدیدنظرِحسبِمورِد4

ِعدولیِاعمِازِ اعادۀِِشانِواحدِاست،ِمگرِاستثنائًاِدرِمرجعِطرحِشکایتِوِرسیدگیِبهِشکایتِاعتراضِثالثوِِاعادۀِدادرسی،ِواخواهِینتیجهِاینکه،ُِطُرق 
ِکهِشرحِآنِگذشتِ.ِاعتراضِطاریوِِطاری

ِ

ِِِهزینۀ دادرسی و  شکایت

 
خواستۀِِ ✓

20ِِ
میلیونِِ
تومان:ِِ
شورایِ
ِِ حل ّ

ِِ%1ِِ/25اختالف:ِ
ِِ%3ِِ/5میلیونِتومان10ِِِ%ِـِنسبتِبه5/2ِِمیلیونِتومان20ِمیلیونِتومان:ِنسبتِبه30ِِخواستۀِ ✓

 

ه«ِازِدادگاهِبدویِمیلیونِتومانِ»محکوم 50ِِمیلیونِِتومانِ»خواسته«ِطرحِوِمنتهیِبهِمحکومیت100ِِاگرِدعواییِمبنیِبرِمطالبۀِِ • شدهِباشد،ِچنینِِب 
 رأییِ:

ِمیلیونِتومان100ِِ%ِهزینهِاز4ِِِ/5قابلِتجدیدنظرخواهیِاست،ِآنِهمِباِ
 میلیونِتومان50ِ%ِاز4ِِِِ/5%ِِو5/3ِِخواهیِاستِآنِهمِباِقابلِتجدیدنظرخواهیِوِفرجام

ه«میلیونِتومانِ»محکوم 50ِِ%ِاز4ِِِ/5قابلِتجدیدنظرخواهیِاست،ِآنِهمِباِ ✓ ِب 

خواسته% 2/5:میلیون تومان20تا بدوی
%3/5: مازاد

خواسته % 1/25شورای حّل اختالف

واخواهی 
محکوٌم ِبه% 4/5تجدیدنظرخواهی

فرجام خواهی، اعادۀ دادرسی
محکوٌم ِبه%  5/5و اعتراض ثالث
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ِمیلیونِتوماِن100ِِ%ِاز5/5ِِِ%ِو4ِِِ/5خواهیِاست،ِآنِهمِباِِوِفرجامقابلِتجدیدنظرخواهیِ

ِ

ِبه«ِشدهِباشدِ..ِ.الِ»محکوم ِیمیلیونِِر3ِمیلیونِریالِ»خواسته«ِطرحِوِمنتهیِبهِمحکومیت30ِِِاگرِدعواییِبهِخواستۀِ •
ِقابلِتجدیدنظرخواهیِنیستِ.
 الِ.ی%ِسیِمیلیونِِر4ِِِ/5قابلِتجدیدنظرخواهیِاستِباِ

ِالِ.ی%ِسهِمیلیونِِر5/5ِ%ِو5/4ِِِخواهیِاست،ِباِتجدیدنظرخواهیِوِفرجامقابلِ
ِالِ.ی%ِسهِمیلیونِِر5ِِ/5%ِو4ِِِِ/5خواهیِاستِباِقابلِتجدیدنظرخواهیِوِفرجام ✓

هِیاِارزشِآنِمحاسبهِمیقاعده،ِهرِیکِازِمحکوم ِ ِب  هیِنباشد،ِمثلِبدویِوِشورایِحلِاختالفِوِاینِدرِحشود،ِمگرِاینِکهِمحکوم  الیِاستِکهِقابلیتِِب 
هِمحاسبهِنمیشکایتِاصاًلِازِمحکوم ِ ِخواستهیاِِخواستهشود،ِبلکهِازِِب  ِشودِ.محاسبهِمیِارزش 

 

 قابلیت شکایت 

 میلیونِتوماِن20ِِخواستۀِتاِِشورای حِلّ اختالف:  ✓
 میلیونِتوماِن20ِخواستۀِبیشِازِِدادگاه بدوی:   ✓
 هزارِتوماِن300ِخواستۀِآنِبیشِازِمبلغِِتجدیدنظرخواهی:  ✓
 میلیونِتومان2ِخواستۀِآنِبیشِازِمبلغِِخواهی:  فرجام  ✓
 هرِمبلغِیواخواهی، اعادۀ دادرسی، اعتراض ثالث:  ✓

 
ِِبهمحکوم ِوِِِِخواستهِیاِارزشِخواستهموضوع2ِِِِدّقتِشودِِ ✓ ِخواستهفقطِِِِدر خصوص قابلیت شکایتباِهمَِخلطِنشود،ِبهِنحویِکهِِِ ِِخواستهِیاِارزش 

ِِای هزینۀ دادرسیبر مالکِاستِوِازِسوییِ ِآنمحکوم  هِیاِارزش  ِِِب  هِوجودِنداشتهِباشدِ.مالکِاست،ِمگرِاینکهِمحکوم   ب 
ُِطرقِِهمِمبنایِهزینۀِدادرسِیاستِوِِِِمبنایِقابلیتِشکایتخواستهِیاِارزشِخواستهِدرِمرحلۀِشوراِوِبدوی،ِهمِِ ✓ از خواسته  ِِقابلیتِشکایت،ِولیِدرِباقی 

 شودِ.محاسبهِمیِِبه ٌم از محکوِِهزینۀِدادرسیوِِو ارزش آن

 رسیدگی به شکایت 

هایِعدولیِاعمِازِواخواهی،ِاعادۀِدادرسیِوِاعتراضِثالثِکهِشبیهِشکایتِِنخستمحورِبررسیِکرد:2ِِِِتوانِدرِرسیدگیِبهِمجموعِشکایتِازِآراءِراِمی
 ِ.باشدترِمیبیشترِوِپیچیدهخواهیِکهِدارایِمختصاتِتجدیدنظرخواهیِوِفرجامِسپس وِِشودمرحلۀِبدویِرسیدگیِمی

 رسیدگی در طرق عدولی 

ِق.آ.د.مِ(305ِواخواهیِ)مادۀِ

ِق.آ.د.مِ(440ِتا438ِِِاعادۀِدادرسیِ)مادۀِ

ِق.آ.د.مِ(425ِاعتراضِثالثِ)مادۀِِ

گیرد،ِدقتِِصورتِنمیِِتبادلِلوایحشوند،ِپسِمانندِدعوایِبدوی،ِرسیدگیِدرِآنهاِحضوریِاستِوِِطرقِشکایتِعدولیِمانندِدعاویِنخستینِرسیدگیِمی ✓
َِخلطِنشود.ِِتبادلِلوایحایِمجازِاستِوِباِدرِهرِمرحلهِتقدیمِالیحهشودِکهِ
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ِغیابیِپسِازِ ✓ ِواخواهِیحکم  ِاستِ.ِاعتراضِثالثوِِاعادۀِدادرسی،ِاهیخِوفرجام،ِتجدیدنظرخواهِی،ِقابل 
ِقطعیت ✓ ِِاعادۀِدادرسییافتهِپسِازِحکم   استِ.ِاعتراضِثالثوِِاعادۀِدادرسیِبهِجهتِدیگر،ِخواهِیفرجام،ِِتجدیدنظرخواهی،ِقابل 
 استِ.ِخواهیفرجاموِِِتجدیدنظرخواهی،ِقابلِاعتراضِثالثرأیِپسِازِ ✓
ِطرفینِدعواِاست،ِبرِخالفِِِخواهیفرجاموِِتجدیدنظرخواهی،ِواخواهیهمانندِِاعادۀِدادرسی ✓ ّ

کهِمنحصرِبهِثالثِاست.ِالبتهِثالث،ِِِاعتراضِثالثُمخَتص 
اعتراضِثالثِِِِبعدِازِصدورِرأیمداخلهِداشتهِباشدِوِیاِِِجلبِثالثِدرِدادرسییاِِِورودِثالثمنحصرِدرِاعتراضِثالثِنیست،ِیعنیِممکنِاستِسابقًاِدرِغالبًاِِ

 اعتراضِثالثِاجراییِنمایدِ.ِبعدِازِصدورِاجرائیهیاِنمایدِوِ
 توانِانجامِدهدِ:تست:ِشخصِثالثِتوأمانِکدامِیکِازِاقداماتِذیلِراِمی •
ِورودِثالثِیاِجلبِثالِث ✓

 ورودِثالثِوِجلبِثالِث
ِورودِثالثِوِجلبِثالثِوِاعتراضِثالث

ِورودِثالثِوِجلبِثالثِوِاعتراضِثالثِوِاعتراضِثالثِاجرایِی

درِدادرسیِدخالتِنماید،ِاماِهمینِکهِِِِاعتراضِثالثِاجرایییاِِِِجلبِثالثیاِِِِورودِثالثتواندِیاِبهِصورتِِیِکهِنقشِثالثِبرایِشخصِباقیِاستِمیتاِزمان
ِتواندِازِعناوینِدیگرِاستفادهِنمایدِ.بهِیکیِازِعناوینِفوقِدخالتِنمود،ِنقشِثالثیِازِاوِزایلِوِدیگرِنمی

 

 خواهی تجدیدنظرخواهی و فرجام رسیدگی در 

خودِدادگاهِباِوجودِاینِکهِدرِدادگاهِتجدیدنظرِوِدیوانِعالیِکشورِیکِوجهِتمایزِعمدهِوجودِدارد:ِاگرِحکمِبهِجهتِوارددانستنِتجدیدنظرِنقضِشود،ِِ
خواهیِواردِِقرارِگرفتهِباشدِوِدرخواستِفرجامِِخواهیاماِدرِرسیدگیِفرجامیِاگرِحکمیِکهِموردِفرجامِِنمایدتجدیدنظرِاقدامِبهِصدورِرأیِمقتضیِمی

؛ِِشوِدعرضِارجاعِمیترینِحوزهِدرِصورتِنبودنِشعبۀِهمعرضِدرِهمانِحوزهِوِیاِنزدیکجهتِرسیدگیِبهِشعبۀِهمدانستهِشدهِباشد،ِحکمِنقضِوِِ
هاِدرِحالیِاستِکهِِشود.ِاینبهِهمانِشعبهِارجاعِمینباشدِچراِکهِدرِنقصِتحقیقاتِپروندهِِِِنقصِتحقیقاتالبتهِاینِدرِحالتیِاستِکهِنقضِبهِدلیلِِ

ِخواهیِوجوهِاشتراکیِبیشتریِنسبتِبهِوجوهِافتراقِدارندِکهِبهِشرحِذیلِاستِ:تجدیدنظرخواهیِوِفرجام
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ِِِِباِعدمِصالحیتِدادگاهِصادرکنندۀِرأیِمواجهیمِکهِباِتشخیصِدادگاهِتجدیدنظرِوِدیوانِعالی401ِِو352ِِ،371ِِِِدقتِشودِدرِموادِِ ِمرجع  کشور،ِرأی 
نفعِتاِپایانِاّولینِجلسهِدرِهمانِمرحلهِِشودِ)البتهِدرِدیوانِعالیِکشورِدرِصورتِعدمِصالحیتِمحّلی،ِنقضِرأی،ِمنوطِبهِایرادِذیناصالحِنقضِمی

رِمواجهِباشیم،ِبدونِآنِکهِرأیِِ»چهِبدوی،ِچهِتجدیدنظر«ِاست(؛ِاینِدرِحالیِاستِکهِاگرِباِعدمِصالحیتِخودِدادگاهِتجدیدنظرِیاِدیوانِعالیِکشو
ِشودِ.نقضِشودِ)چونِصالحِنیستندِتاِبتوانندِرأیِراِنقضِکنند(ِپروندهِباِصدورِقرارِعدمِصالحیتِبهِمرجعِصالحِارجاعِمی

ِ

ِاگرِنسبتِبهِرأییِکهِموردِتجدیدنظرخواهیِقرارِگرفتهِاست،ِباِعدمِصالحیتِدادگاهِتجدیدنظرِمواجهِباشیم: •
ِدهدِ.،ِرأیِراِنقضِِبهِمرجعِصالحِارجاعِمیدرِعدمِصالحیتِذاتیِبدونِایراددادگاهِتجدیدنظرِ
 دهدِ.رأیِراِنقضِوِبهِمرجعِصالحِارجاعِمیِدرِعدمِصالحیتِمحّلیِباِایرادوِِدرِعدمِصالحیتِذاتیِبدونِایراددادگاهِتجدیدنظرِ
ِدهدِ.رأیِراِنقضِوِپروندهِراِبهِمرجعِصالحِارجاعِمیِدرِعدمِصالحیتِذاتیِوِمحلیِبدونِنیازِبهِایراددادگاهِتجدیدنظرِ

ِدهد.پروندهِراِبهِمرجعِصالحِارجاعِمیِبدونِنقضِرأیدادگاهِتجدیدنظرِ ✓

ِ

،ِدادگاهِتجدیدنظرِوِدیوانِعالیِکشورِچنانچهِدرِرأیِموردِشکایتِغیرِازِاشتباهاتیِازِقبیل:ِاعداد،ِارقام،ِسهوقلم،ِمشخصات403ِِو351ِِِِبهِموجبِموادِِ
ِمحکوم ِ هِیاِخساراتِکهِبهِاساسِرأیِلطمهِواردِنمیطرفین،ِازِقلمِافتادگی،ِاحتساب  ِدیگریِمالحظهِنکند،ِضمنِاصالحِرأی،ِآنِراِتأییدِِب  شکال  کند،ِا 

 نماییدِ.یاِابرامِمی

رسیدگی تجدیدنظرخواهی

باشیم،مواجهقرارنقضبااگر:353مادۀ
برایراپروندهنقض،ازتجدیدنظرپسدادگاه

دۀصادرکنندادگاههمانبهماهویرسیدگی
.می دهدعودتقرار

دادگاهتجدیدنظر،دادگاهگاههر:352مادۀ
دهد،تشخیصصالحیتفاقدرا(بدوی)قبلی
الارسصالحمرجعبهراپروندهونقضرارأی

.می دارد

رسیدگی  فرجامی

بهمنقوضرأیاگر:401مادۀ«الف»بند
اهدادگبهمجددرسیدگیبوده،قرارصورت

.می شودارجاعقرارصادرکنندۀ

دیوانگاههر:371مادۀ+401مادۀ«ب»بند
چهبدوی،چه)راقبلیدادگاهکشورعالی

رأید،دهتشخیصصالحیتفاقد(تجدیدنظر
ارسالصالحمرجعبهراپروندهونقضرا

.می دارد
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درستیِصادرِنشدهِباشدِولیِازِحیثِنتیجهِِباِنوعِِِِازِجهتِنوعِآنِ)قالبِحکمِیاِقرار(،ِاگرِرأیِصادرۀِموردِشکایت403ِِو355ِِِِهمچنینِبهِموجبِموادِِ
ِقالبمنطبقِباِآنِرأیِباشد.ِدادگاهِتجدیدنظرِوِدیوانِعالیِکشورِنهایتًاِِ ِاصالح  قرار عدم  بهِِِِقرار رد دعواکند.ِبرایِمثال:ِِ،ِآنِراِتأییدِیاِابرامِمیضمن 

ِشودِ.تبدیلِوِتأییدِمیِقرار ردبهِِِحکم به ردوِیاِِاستماع دعوا

خواهیِقرارِگیرد،ِمگرِِتواندِموردِاستفادۀِغیرطرفینِتجدیدنظرخواهیِوِفرجام،ِرأیِدادگاهِتجدیدنظرِوِدیوانِعالیِکشورِنمی404و359ِِِِدِِِبهِموجبِموا
ِصادرهِ ِنباشد؛ِکهِدرِاینِصورتِنسبتِبهِاشخاصِدیگرِکهِشکایتِنکردند،ِتسّریِخواهدِداشتِ.ِقابلِتجزیهِوِتفکیکدرِمواردیِکهِرأی 

ِرِازِدادگاهِبدویِصادرِوِدرِدادگاهِتجدیدنظرِتأییدِشدهِباشدِوِدرِدیوانِعالیِکشورِنقضِشود،ِپرونده:اگرِیکِقرِا •
ِشودِ.عرضِارجاعِمیبهِشعبۀِهم

 شودِ.بهِدادگاهِبدویِارجاعِمی ✓
ِشودِ.بهِدادگاهِتجدیدنظرِارجاعِمی

ِکندِ.خودِدیوانِعالیِکشورِرسیدگیِمی

 نقض بالارجاع 

ِبینیِشدهِاست:خواهیِپیشحالتِدرِرسیدگیِفرجام2ِنقضِبالارجاعِدرِِ

ِبودننقضِبهِجهتِخارجِازِخواسته .1
ِنقضِبهِدلیلِآرایِمغایِر .2

نقضِشدهِوِجهتِرسیدگیِِِِدرِآرایِمغایرِِرأی مؤخروِِِِبودندرِنقضِبهِجهتِخارجِازِخواستۀِخواهانِِِِقسمِت خارج از خواستهدرِاینِدوِحالت،ِِ
بودن(ِاتوماتیکِتأییدِاماِرأیِمقّدمِ)درِآرایِِ)هرِچندِجهتِاجراِارجاعِشود(ِوِخودِخواستهِ)درِنقضِبهِجهتِخارجِازِخواستۀِخواهانِِشودِِارجاعِنمی

 گیردِ.مغایر(ِمجددًاِموردِرسیدگیِقرارِمی

ِ»آرایِمغایرِِدرِفرجام ِمشابهِدرِاعادۀِدادرسیَِخلطِنشود،ِچراِکهِدقتِشودِکهِبحث   شودِ.درِآنجاِرأیِمؤخرِنقضِوِرأیِمقدمِتأییدِمیخواهی«ِباِبحث 

اّواًلِپروندهِمطروحهِبهِیکِازِشعبِدیوانِعالیِکشورِارجاعِو396ِِِِتا390ِِِِخواهی،ِبرخالفِرسیدگیِتجدیدنظرخواهیِبهِموجبِموادِِدرِرسیدگیِفرجام
إَلیهِبایدِاقدامِبهِتهیۀِگزارشِجامعیِازِِشود.ِشعبۀِمرجوع ِمیرسیدگیِِخارج از نوبتاستثنائًاِبهِتشخیصِرئیسِدیوانِعالیِِوِِبه صورت عادیاصواًلِ

زِتهیهِمیِِیکیِازِاعضایِشعبهیاِِِِتوسطِرئیسِشعبهجریانِماهیتِدعواِنمایدِکهِاینِکارِیاِِ رسیدگیِبدونِحضورِاصحابِدعواِِشودِوِِبهِعنوانِعضوُِمَمی ّ
زِوِهمچنینِاظهاراتِنمایندۀِدادستانِشنیدهِمیِاستثنائًاِباِحضورِآنانوِِاصوالًِ برامِشودِوِدرِنهایتِطبقِنظرِاکثریتِوِقرائتِگزارشِعضوُِمَمی ّ نسبتِبهِا 

ِشودِ.اتخاذِتصمیمِمیِیاِنقضِرأی

 

ِ

خلصانه ِازیه توصیۀ م  ِِخودمانِِنفسبهاعتمادِِخواهیممیِِاگر.ِِکنیمِِمتمرکزِِدیگرانِِبهِِبخششِِدرِِراِِمانانرژیِِکهِِاستِِاینِِاهدافِِبهِِدستیابیِِهایراهِِبهترینِِ:
ِِدرِبایدِخواهیممیِِاندیشیمثبتِوِامیدواریِحسِاگر.ِببریمِباالِرِاِماناطرافیانِنفسِبهِاعتمادِکنیمِسعیِشود،ِبیشتر   اگرِوِکنیمِالقاِرِاِهااینِدیگریِشخص 

را  ِِماِِزندگِیِِبرِِاستِِدیگران«ِِ»اثرِِاینِِ.بخواهیم  هم   دیگران  برای   خواهیممی  خودمان  برای   موفقیت  ِِِاثرِ ! ِِِِوِِدیگرانِِبهِِکمکِِموجی  ِِبخشیدن 
ِِبِرِِهابخشِِتأثیرگذارترینِِازِِیکیِِآموختیمِِهمِِوقتی.ِِبوِدِِخواهیمِِدوستی«»نوعِِاینِِذینفعِِترینبزرگِِخودمانِِکهِِاستِِاینِِآنهاِِبهِِمانانرژیِِوِِوقتِِسخاوتمندانۀ

جزوۀِِِِدوستِمِِاگرِِاینکهِِیعنیِِدیگرانِِاثر.ِِایمدادهِِتغییرِِخوبیِِسمتِِبهِِراِِخودماِنِِزندگیِِواقعِِدرِِاطرافیانِِوضعِِبهبودِِباِِلذاِِباشدِ،میِِاطرافیانشِِکِسِِهرِِزندگی
  را   دیگران   دربارۀ این جزوه،  مطلبی   نوشتن  باِیِاِِکنم هدیه  دیگری   به   من ِِکند،ِهدیهِِمِنِِبِهِِراِِآنِِشدهِ،ِِمتأثرِآنِِازِِِوِِاستِِخواندِهِراِِآیینِدادرسیِمدنِی
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امِبهترینِِکنند.ِمنِمتوّجهِشدهِِاحساسِِرِاِِمثبتِِتغییرِ ِِِوِِلذتِِاِزِِموجیِِهمِِاطرافیانمِِوِِجامعه   هم   ببرم،  لذت  خودم   هم  تا  کنم   آن   خواندن  به  تشویق
امِراِرویِبخششِبهِدیگرانِمتمرکزِکنم.ِاگرِاینِجزوهِبهِتوِکمکِکردهِاوونِروِِخواهمِاینِاستِکهِانرژیامِمیآوردنِچیزهاییِکهِدرِزندگیراهِبرایِبهِدسِت

ِتوِحتیِممکنِنبودِآنِراِپیداِکند.ِِ ِبرایِپنجِنفرِبفرست؛ِچونِبدون 

باِماِدرmollakarimi.omid@gmail.comِِِایم،ِمواجهِشدید؛ِازِطریقِایمیلِِقلمِوِیاِخطاهایِانسانیِدیگرِکهِماِازِآنِغافلِماندِهِِینِمطالعهِباِمواردِسهِواگرِدرِح
ِِِ.ایمهایِدکترِشمسِکمکِگرفتِهتوکلی«ِوِنیزِکتاِبِِدکترِِـِِآیینِدادرسیِمدنیِِ»مختصرِِهایِاینِجزوهِازِکتابازِقسمِتمیانِبگذاریدِتاِاصالحِنماییم.ِدرِنگارشِبعضیِِ

 omid_mollakarimiِ:اینستاگرام1402ِِِِِِِروزرسانی جزوه: آخرین به

 
ِاِِبعدداستان نویسنده:   باِِارشدیکارشناسِِِۀحقوقِواردِدوِرِِیهاآموختهازِدانشِِیلیروِگرفتمِمثلِخِِیسانسمِلِِینکهازِ ِثابتِهمِِِِیهبگمِکهِِِِیدشدم؛ِالبتهِ کار 

ِثابتِازِاوونِمِِیهداشتمِکهِماهانهِِ ِآخرِبعدِازِدِرادامهِبِ ِِینجوریکهِاگهِبخوامِاِِیدمرسِِیجهنتِِین.ِرفتهِرفتهِبهِاگرفتمیحقوق  ِِارشِدیمدرکِکارشناسِیافتدمِدست 
ِباالِتووِِِِیهِِخوامیحالتِِمِِیندرِبهتِرِِیدکتِرِِیحتِِِّیاوِِ ِسطح  ِِِیهبهِِِِیدنرسِِهایلیخِِیبراِِیدکنم.ِشاِِیافتحقوقِخوبِدِرِِیهِِیتاًِادارهِبشمِکهِنهاِِیهکارمند  حقوق 

ِکارمنِد ِآرزوهاشِِۀخوبِنقطِِی  ِخوبِروِمطلوبِنِمِِیهبهِِِِیدنمحسوبِبشهِاماِمنِرسِِوناوج  ِثابت  ِِیلمِاِفِِیناِِیدوستِداشتمِمثلِقهرماناِِیشه.ِهمیدمدیحقوق 
ِرضاِِیرفتنِکمکِکنمِوِباِکلِّبدِقرارِِگِِهاییتکهِتووِموقعِِییبهِآدما ِخودمِِِِیدازِمفِِیتغرورِوِکمال  ِِیلمافِِینبکشمِوِبگمِ»تونستم!«.ِازِاِِیقنفسِعمِِیهبودن 
ِزندگِِیمکهِبگذِر ِذات  باشد.ِخالصهِاواخرِاسفندِِِِیفراِرِی«اداِرِِیطمحِِیهصبحِبهِصبحِکارتِزدنِتووِِ»ِِیاِهمونِِ«جاِنشستنِ»یهبجنگهِوِازِِِیدکهِباِینهاِِیزادآدِمِِی 

ِثابتِراِبهِلقاِِیگرفتمِعطاِیِمماهِبودِکهِتصم ِاشِتِیِنشروعِکنمِبهِخوندن!ِالبتهِاِیِنلِفروردببخشمِوِازِاوِِّیشحقوق  ِاوِّاوِِّیدسوزانِباِیاق  ِآدمِال  ِِیجاِدلِتووِخود 
ِثابتِداِرِابِیاناگهِدوستانِوِاطرافِیبشهِوِحت ِِکننیهزارِتاِشرکتِِمِصدِوِدهِبگن:ِ»ِیا!«؛ِیکهِچِِیوِبخونِینیبشِایخِویِمِی،تمسخرِبهتِبگن:ِ»توِکهِکار 

ِِدارنیسهِهزارِتاَِورِِمِیتاًِوِنها الله«ِِ»بسمهِینلِفروردبرسمِاماِباِخودمِعهدِکردمِکهِاوِِّیِتنداشتمِکهِبهِموفقِاطمینانِِ!ِ«ینداِرِِیمرًاِشانسعُِِیهسهِمِوِتوِبدون 
رم؛ِالبتهِقبلشمِازِخانوادهِِیشتوانمِِپِِۀبگمِوِباِهم ِکمِتوقعِوِانتظارشونِروِازِمنِکمِکنن.ِمنِِرِِیههشتِماهِِِِیِنکمکمِکننِوِاِِیِرمسِِیِنامِخواستمِکهِتووِاب  ِِیسک 

ِش ِترسِِیابلندپروازانهِِیرین  ِتمام  خداِاوومدِِِِیبندهِِهیِِِۀبودم!«.ِجملِِِیراِضِِامیمکهِازِشکستِداشتم،ِازِتصِمِِِیروِآغازِکردهِبودم؛ِخالصشِکنمِبرات:ِ»باِوجود 
!ِِرسییهِِمینداشتهِباشِکهِبهِماِشِیقینکنِوِِّیِهتهِیاتهکهِتووِروِینِیماشِِیبراِیچیجاسوئِِیهلِبروِاوِِّیِ،بخِرِِینماِشِیِهکهِِینهاگرِآرزوتِاِگفِتیتووِذهنمِکهِِم
شروعِکردمِِتاِکردم.ِیهتِهِزننیمانتوشونِِمِیاُکتِِیرِوِیشهکانونِهِمِِهاییلدارهِوِوکِوکوچولوِکهِرووشِآرمِکانونِِرِینۀسسنجاقِیکرفتمِِی،منمِبدونِمعّطِل

ِاوونجاِتاِِِِینکهباِوجودِاِِصحبتِکردمِوِِکتابخونهِِیه.ِمثاًلِباِمسؤولُِِاومدیرامِمبَِِِیکیِِیکیکهِِِِیدمخداِروِدِِیهاکمک ِکار  بعدِازِظهرِبودِبهمِگفت:۶ِِِِساعت 
ِمجموعهِهماهنگِکنِِتونییم ِِِۀداشتمِاگرِامروزِزحمتِبکشمِفرداِازِنتیجهِوِمیوِِیماناِِینکه!ِخالصهِایبخونهِاستفادهِکِنشبِهمِازِکتا۱۱ِِوِتاِِِِیباِنگهبان 

ِاوونِزحماتِبهره ِهستمِکهِدرِتماِمِِیتِیمتنِروِنوشتمِدرِوضعِینکهِامروزِکهِاِِینکهسرا«.ِخوشحالمِازِابهِفرمودهِقرآن:ِ»فانَِمعِالُعسر،ِیُِِِشم؛یمندِمشیرین  ِِی 
ِارشد،ِدکتِرِِ)وکالتِ،ِِِیحقوِقِِِیهاآزمون ِبهِعضویتِ»هیأتِعلمی«ِرسیدِمِِ(ِقبولِشدِمیقضاوت، ِباِِِِخوامیوِمِِو سکوتِتالشِِِِیهِجملهِتمومِکنم:ِ»توِویمتنمِرو

 !ِ«یچههمهِجاِبِپِِیتتموفِقِِیکنِوِاجازهِبدهِصدا
ِموفقیتچشم ِداستان  ِخواندن  ِتو؛ِِامیدتانِهستم.ِبهِانتظار   مالکریمِیِِامیدموفقیت 

ِاستِ.ِانِیجهانِپروردگارِمخصوصِسپاِسِوِما:ِحمدگفتارِِِانیپا
Telegram: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

ِ!دیارسالِکنِهِارسانامیپِِقیتانِراِازِطِردرخواستِایِدیبدهِامیپ09352213175ِبهِِِیحقوقِیهاجزواتِآزمونِافتیجهتِدِر

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی    !  ۶۰َپرِت متولِد دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس 

اشتراک  و   یادگیری  به  آموخته آنهاست.  عالقهگذاشتن  دیگران  با  را  هایم  تالشم  همه  البته  دارم.  زیادی  تا میی  کنم 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران  هایی را که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می روش 

های روان«  نویسی« و »به کار بردن مثال هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری  ایمان دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می من به این جمله    متفاوتم!

 دست یابند.« 
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