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ها، نوان کتاب، فرمولحقوق معنوی و ماّدی این اثر اعم از ع هکلی  

لین بار ها ی تطبیقی و بررسی قوانین خاص تطبیقی که برای اّو پلن

 و « دکرت علی فالح»به نویسنده در این کتاب آمده است، متعلق 

 و هیچ شخصی حق چاپ و نشر باشد   می « آکادمی حقوقانتشارات »
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از خماطبین فهیم نیز .متخلف حتت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

انتشارات  حقوقیاستدعا داریم موارد احتمالی ختلفات را به  دفرت

 آکادمی حقوق اطالع دهند. ختصصی
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 .قوانین آیین داردسی کیفری ❖

 .قوانین آیین داردسی تجاری  ❖
 .قوانین آیین داردسی حسبی ❖
 .کار   قوانین آیین داردسی ❖
 قوانین داردسی حمایت خانواده. ❖
 .شورااهی حل اختالفداردسی قوانین  ❖
لت اداری داردسی    قوانین  ❖  .دیوان عدا
کا ی ا ا جر اقوانین  ❖  ...و ساری قوانین خاص   مدنی م  ح

 دکرتای حقوق خصوصی  دانشگاه تـهران،  وکیل  دادسگرتی  و مدرس دانشگاه

فرموالسیون نظم تطبیقی در نظام حقوق ایران سیستم صاحب گواهی  ثبت    

 شرح فرموالسیون
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 شیوه مطالعه این کتاب؛ 
ُکّل مقّررات قانون آیین دادرسی مدنی، همراه با قوانین خاِص مربوط، در مجموع به  

به نحو ذیل در دو جلد مورد تشریح شکل  

گردد حتمًا به همان شیوه نگارش کتاب،  ساده و فرموالسیون قرارگرفته است. توصیه می 

ایت به العه گردد و در نه ـ قی و سپس متن کتاب مط ـ وانین به صورت تطبی ـ ابتدا نص ق 

گردد با هر روش مطالعة های انتهای هر  فصل پاسخ داده شود. مجددًا تأکید می پرسش 

که به صورت ویژه و منحصر به فردی در این کتاب ویراستاری شخصی، مواد قانونی 

 .  گردیده است، حذف نشود و حتمًا با همان  نظم موجود درکتاب مورد مطالعه قرارگیرد 
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 1391قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 

1315قانون وکالت، مصوب 

 1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 
 از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین( کامل: قانون وصول برخی )عنوان                                   

 های سهامی( )راجع به شرکت 1347ی اصالح قسمتی ازقانون تجارت، مصوب  الیحه قانون 
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مگر است  حضوری  دادگاه  قائماین   حکم  یا  وکیل  یا  خوانده  نماینده که  یا  مقام 

طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا    به  ر نشده وـیک از جلسات دادگاه حاضانونی وی در هیچــق

 .اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر 

واندگان ـــ خ ة  کلیّ   روحه علیهــ مط   1یدعوا  دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به   ةشوند و یا الیح 

نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات مبادرت به صدور رأی می کرده سپس  رسیدگی

 .اند و یا اخطاریه، ابالغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است دفاعیه نداده  حاضر نشده و الیحه 

علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی  محکومٌ

 .ابی قابل رسیدگی است ــکم غی ــصادرکننده ح  شود. دادخواست واخواهی در دادگاه  نامیده می

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای  

ابالغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض  کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ

به  به حکم ثابت بهنماید عدم اقدام    این   دلیل عذر موجه بوده است. درواخواهی در این مهلت 

ذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده  ـــه بودن عــدالیل موج  صورت باید

دادخواست واخواهی را صادر  رأی اعالم نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول

 شود. نیز متوقف می و اجرای حکم

 :گرددجهات زیر عذر موجه محسوب می

 .مرضی که مانع از حرکت است -1

 

 در متن روزنامه رسمی واژه »دعوا« به جای »دعوای« آمده است که به نظر خطای چاپی است.  - 1

 



 

  

 .فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد -2

حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت   - 3

 .مقرر ممکن نباشد

 .کرد  نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیمتوقیف یا حبس بودن به نحوی که   -4

عمل آید، آن ابالغ  علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی به   چنانچه ابالغ واقعی به شخص محکوٌم

 .موقع اجرا گذارده خواهد شد   مهلت قانونی و قطعی شدن به   معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء 

علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رأی باشد   که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکومٌدر صورتی

 غیابی تقدیم دارد.   دادگاه صادرکننده حکم تواند دادخواست واخواهی به می

دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر  

 .حکم خواهد بود کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرایمی

له  بی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌاجرای حکم غیا

علیه غایب ابالغ واقعی شده و نامبرده در مهلت    محکومٌ  خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به

 .مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهی نکرده باشد

تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحلة  

 .باشد می هه آن مرحلتجدیدنظر برابر مقررات مربوط ب

چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی  

 .باشد   واخواه می   خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به   نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران   حکم به 

شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده   ی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می یرأ 

که رأی صادره قابل تجزیه   مگر این   ، نخواهد شد   مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است 

و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی 

 .نیز تسری خواهد داشت  اند نکرده 

نی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مب 

ای هم نداده  ه دفاعیه و یا اعتراضیهـالیح  ر نبوده وــل دادرسی حاضـیک از مراحوکیل او در هیچ

علیه یا وکیل   باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی به محکومٌ

 .باشد، رأی صادره قطعی است  دادگاه تجدیدنظر میو رسیدگی در همان  او قابل اعتراض



 

 

دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و   -375ماده  

یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد  

امر، مانع واخواهی،  و داد این  یا فرجام اعالم کند  گاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر 

 .خواهی نیست تجدیدنظر یا فرجام

 رأی غیابی و واخواهی -فصل پنجم

هی دارند، هرگاه متهم یا  در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الّل - 406ماده  

دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از  وکیل او در هیچ یک از جلسات  

رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم  

باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای  

ت حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای  مهلت واخواهی برابر مقررا 

 .اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است 

هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون   -1تبصره 

عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر  

 .شود، حضوری استمی 

های  حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت  - 2تبصره  

شود. هرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد،  واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می 

ن صورت، اجرای  محکوٌم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهی کند که در ای 

الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این  رأی، متوقف و متهم تحت 

 .کند دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می 

مجرمیت متهم  اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده،  در جرائمی که فقط جنبه حق -3تبصره  

تواند بدون حضور متهم، رأی بر  را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می

 د.برائت او صادر کن

کند و پس  دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می -407ماده  

عدم حضور طرفین یا هر  از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.  

 .یک از آنان مانع رسیدگی نیست



 

  

 

رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوٌم علیه یا وکیل او    ـ 25ماده 

 .در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد 

 ظاهرًا ابالغ قانونی اخطاریه برای غیابی شدن حکم شورا، شرط نیست. توجه؛  ۞ 

 کند.   مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض علیه غایب حق دارد  محکوٌم ـ  26ماده 

 
ق.آ.د.م    325تا    1مواد  بررسی  پس از    و  مقررات قانون آیین دادرسی مدنی  ةمطالع  ة در ادام

تا   326مواد  ةل گذشت، در این مجلد به مطالعطبیقی و فرموالسیون آن در جلد اوّکه شرح ت 

 پردازیم؛ ق.آ.د.م می 529

  ة، مورد مطالع ق،آ.د.م   441تا    326در این فصل، مقررات طرق شکایت از آرا، مذکور در مواد  

این    ة تحقیقات، مطالع های مصوب وزارت علوم و  دگرفت. طبق سرفصل ن تطبیقی ما قرار خواه 

 پذیرد؛  صورت می   2، تحت عنوان آیین دادرسی مدنی مقررات در دانشگاه 

مور حقوقی، برخالف امور کیفری که یک دعوای اولیه است، یک  دعوای  »شکایت« در ا

باشد. در حقیقت شکایت حقوقی، مبتنی بر یک رأی صادره است  ثانویه به مفهوم اعتراض می

به آن توسط محکومٌ  نسبت  به عمل میکه  اعتراض در علیه تعرض  معنای عام، همان    آید. 

که مقررات  اند. مضاف بر این قوانین دادرسی آن را تجویز نموده  1شکایتی است که استثنائاً 

 .2شوندآن به جهت ایجاد حقوق مکتسبه برای طرفین دعوا، عطف به ماسبق نمی 

 

ع  رجو  ،های قطعیت و عدم قطعیت آرابرای مطالعه کامل فرمول    - 1

 دکترعلی فالح. جلد اول، آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی،  فرموالسیون کتاب شرح  ،ق.آ.د.م 5ذیل ماده  کنید به ؛

مانند مقررات مربوط به حقوق مکتسبه    - 2

ن مقررات آیین دادرسی مدنی،  های اصل و استثنای عطف به ماسبق شد یعنی حقوق اعتراضی و شکایتی. برای مطالعه فرمول 
 دکترعلی فالح. جلد اول، ق.آ.د.م، کتاب شرح فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی،    9رجوع کنید به ذیل ماده  



 

 

دو    ، بهی در معنای عامأرا یا همان اعتراض به رآطرق شکایت از  ،  در حقوق ایراناز دیرباز  

 شوند که عبارتند از:  بندی می ه تقسیمی اولیّ دسته

 )واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعاده و اعتراض ثالث(   معمول شکایت  طرق    -   الف 

 )شکایت اعاده دادرسی به جهت خالف شرع بّین(  غیرمعمولشکایت طرق  - ب 
 

های دادرسی و در اکثر کشورهای  که در غالب سیستم   طرقی است،  منظور از طرق معمول  الف( 

 دنیا، مرسوم و معمول است.  

 ( بعد از انقالبچه  قبل و    این طرق در نظام دادرسی کشورمان نیز معمول است. )چه •

اوالً و اصوالً  طرق معمول، شیوه  • بودن شکایت،  هایی هستند که در صورت مجاز 

 گیرند. مورد استفاده قرار می

 د. مشابه آن در دیگر کشورها وجود ندار   که   طرقی است ،  معمول غیر  از طرق  منظور    ب(   

 است.  و بعد از انقالب ایجاد شده  هدر ایران وجود نداشت قبل از انقالباین طرق  •

 گیرند.هایی هستند که ثانیاً و استثنائاً مورد استفاده قرار میطرق غیرمعمول، شیوه •

اند و تنها موردی که بسیار  همگی نسخ گردیدهالبته طرق غیرمعمول درحال حاضر  

خورد، »اعاده دادرسی به جهت خالف محدود همچنان در نظام حقوقی ما به چشم می 

   آمده و مورد تشریح قرار خواهد گرفت.  ق.آ.د.ک   477« است، که در ماده  1شرع بّین 

 شود: بندی میتقسیم دو دسته   خودش به شکایت معمول،طرق  از سوی دیگر  ■

رأی  طرق اصلی هستند که اثرتعلیقی دارند و اصوالً مانع اجرای    ؛عادیـ طرق شکایت  1 
 تند از؛ رشوند. این طرق عبا می

 (. )پژوهـش  خواهیتجدید نظر - بواخواهی  -الف 
  طرق استثنائی هستندکه اثرتعلیقی ندارند و اصواًل مانع اجرای؛  العاده فوق طرق شکایت    ـ 2 

 تند از؛  ر شوند.  این طرق عبارأی نمی
 ثالث شخص اعتراض   -ج   اعاده دادرسی  -ب   یز( ی )تم  خواهیفرجام -الف

 

های عمومی و انقالب، چنین شکایتی تشکیالت دادگاه   قانونِ   سابقِ  18در ماده  سابقاً با عنوان    - 1

آمده است که در ادامه  قانون آیین دادرسی کیفری، با عنوان    477بینی شده بود و اکنون در ماده  پیش
 ها خواهیم پرداخت.افتراق آن هبه بررسی تطبیقی وجو



 

  

یم. سعی ما  باشمی  راآشکایت از    انهگطرق پنجتطبیقی    ةدر این بخش درمقام تبیین ومطالع

فوق  و  عادی  تطبیقی طرق  بررسی  است، ضمن  این  با همدیگر، وجوه بر  آرا  از  العاده شکایت 

طرق مزبور را کشف نموده و با بیان قواعد فرمولی حاکم بر طرق شکایت از  اشتراک و افتراق  

 آرا، مطالعه و یادگیری این موضوع را تسهیل وشیرین نماییم. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              1 

 
  . داد مستشار( تشکیل جلسه می   4رئیس و  1قاضی )  5دیوان عالی کشور بود که با    شعب  ای ازشعبه تشخیص شعبه  -1

 در حال حاضر منسوخ شده است.  شدندتوسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می  شعبه مزبور که تمام قضاتش

طرق شکایت از آرا در نظم تطبیقی

طرق غیرمعمول طرق معمول

طرق فوق العاده

اعاده 
دادرسی

مواد
426-441

اعتراض 
ثالث
مواد

417-425

فرجام 
خواهی

مواد
365-416

طرق عادی 

تجدیدنظر
خواهی

مواد
366-365

واخواهی
مواد

305-308
م.د.آ.ق

 دو طریق شکایتی فوق؛

 .ازطرق معمول هستند اوالً؛
 به جهت اینکه این ثانیاً؛

وارد قابل ـــدر مرق ــط
والً اعمال ـشکایت، اص

قی ـاثر تعلیشوند و می
 ها راآن م دارند، ـــه
 نامیم.طرق عادی می 
 س بهتر است مواردپ

فوق را طرق شکایت
 بدانیم.

 

 ادیق نسخ شده؛ـمص

شکایت به جهت اشتباه ◄
 329تا  326ی مواد ــقاض

 .قانون آیین دادرسی مدنی
تجدیدنظر نسبت به آرای ◄

 خیصــتش قطعی درشعب
ــدی ــع نواـ ــکشالیـ ــ  (1).ورـ
شکایت از طریق اعمال ◄

یل ـــقانون تشک 18ماده 
ومی و ــــهای عمدادگا

 انقالب )

 محدود؛ و معتبر داقـمص
شکایت از طریق اعمال  ◄

انون آیین ــــــق 477ماده 
دادرسی کیفری مصوب 

1392 
 

 شکایتی فوق؛سه طریق 

 .ونه غیرمعمول ازطرق معمول هستند اوالً؛

نسبت  به جهت اینکه این طرق  ثانیاً؛
 گرــم ندقابل اعمال نیست آرا تمام  به

 ،قانون تصریح کرده باشدآرایی که 
 نامیم.اده میــــالعآنها را طرق فوق

ی استثنائی به عبارتی طرق مذکور جنبه

ندارند. پس بهتر داشته و اثر تعلیقی هم 
است موارد فوق را طرق شکایت

 بدانیم.
 



 

 

رق شکایت از آرا در نظم تطبیقی داریم که البته در  ـصری به آثار طـدرآغاز راه، اشاره مخت 

 تطبیقی در فصول جداگانه مورد مطالعه و تشریح قرار خواهیم داد؛ ادامه به طور مفصل و  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

اثرتعلیقی و غیرتعلیقی

. طرقی که اثر تعلیقی ندارند

اعتراض ثالث اعاده دادرسی فرجام خواهی

. طرقی که اثر تعلیقی دارند

تجدیدنظر خواهی واخواهی

اثرانتقالی و غیرانتقالی

یطریق فاقد اثر انتقال

فرجام خواهی

. طرقی که اثر انتقالی دارند

اعتراض ثالث اعاده دادرسی تجدیدنظر واخواهی

همیشه اثر تعلیقی دارد  واخواهی◄
یعنی مهلت و شکایت واخواهی اجرای  

 ق.آ.د.م(  306)م  کند.حکم را معلق می
 اصواًل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی ◄

دارد یعنی اصـــواًل مهلت و شــــــکایت  
کند.  معلق می تجدیدنظر اجرای حکم را  

مگر در موارد استثنایی مانند حکم رفع  
تصرف عدوانی و حکم ورشکستگی که  

 ق.آ.د.م(  347)م  شرح آن خواهد آمد. 
 
 

اصوالً اثر تعلیقی ندارد، مگر در   فرجام خواهی ◄
 موارد استثنایی که شرح آن خواهد آمد.

 ق.آ.د.م( 386)ماده 
ندارد، مگر در   اصواًل اثر تعلیقی اعاده دادرسی  ◄

 موارد استثنایی با صدور قرار قبولی که شرح آن  
 ق.آ.د.م( 437)ماده   خواهد آمد.

ندارد، مگر    اصواًل اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث  ◄
 در موارد استثنایی که شرح آن خواهد آمد.

 ق.آ.د.م( 424)ماده 
 
 

دارند یعنی امل ــــاثر  انتقالی ک واخواهی و تجدیدنظرخواهی ◄ 
.  شودپرونده موضوعاً و شکالً  برای رسیدگی مجدد به مرحله بعد منتقل می

 )اعم از اینکه مرحله بعد در همان دادگاه باشد مثل واخواهی یا دادگاه باالتر مثل تجدیدنظر( 

اثرانتقالی محدود دارند یعنی فقط در    اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ◄ 
البته    .شود رونده موضوعًا و شکاًل منتقل می محدودة شکایت و جهت شکایت، پ 

 ق.آ.د.م(  426و    417بدون اینکه دادگاه تغییر کند. )مادتین 

ام اثر انتقالی  ـــفرج
ده  ـرونـندارد زیرا پ 

فقط به لحاظ شکلی  
وعی در  ــوض ــونه م

الی کشور  ــدیوان ع
یدگی قرار ـمورد رس
 . گیردمی



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  خواهی   این کتاب پیشنهاد شده است تا اثر شکایت فرجام  برای اولین بار در  »اثرانطباقی«بندی و عنوان  این تقسیم  - 1

 اصالحی است، خلط نشود. اثری  که   خواهیبا شکایت تجدیدنظر

(1)اثرعدولی، اصالحی و انطباقی

طرق انطباقی

فرجام خواهی

طرق اصالحی

تجدید نظرخواهی

طرق عدولی

اعتراض
ثالث

اعاده 
دادرسی واخواهی

شــکـــایــــت 
تجدیدنظرخواهی  
اثری اصـــالحی 

 دارد؛
بدین مفـــهوم که 
دادگاه تجدیدنظر، 
اصــــوالً در رأی 
صادره از دادگاه 

دیگری،تجدیدنظر 
نموده و درصورت 
نقض، خود آن را 
مورد تصحیح و 
اصـــالح قرار 

 دهد.می

هر سه شکایت فوق از طرق عــدولی 
شوند و اثر عدولی دارند. محسوب می

های بدین مفهوم که به واسطه شکایت
مذکور، همان دادگاه صــــادرکننده 
رأی برای رسیدگی مجــدد، صـالح 

تواند از رأیی االقتضاء میاست و عند
 صادر کرده عدول نماید. که سابقاً

ق.آ.د.م، در  8همانگونه که ذیل ماده 
خصوص قاعده فـــراغ دادرس اشاره 
کردیم، سه طـــریق شکایتیِ عدولیِ 
فوق، استثنای  قاعده فراغ دادرس به 

 آمدند؛شمار می

 جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به؛ 
آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی،  فرموالسیونشرح )

 ، دکترعلی فالح(1جق.آ.د.م،  8ذیل ماده 
 

را  خواهی برخی به غلط، فرجام
اند و حال اصالحی دانستهطریقی 

 ؛کشورعالیآنکه دیوان
عی  ــــرأی مرج تواندنمی؛  اوالً

دیگر را اصالح کند تا اصالحی 
 شمارآید.به 

سابق خود  از رأی تواند نمی ثانیاً؛
 به شمار آید.تا عدولی  کندعدول 

دولی ـتواند عام نه میـــــپس فرج
توانیم باشد و نه اصالحی، بلکه می

آن را انطباقی بنامیم؛  بدین مفهوم 
که رأی صادره را با موازین شرعی 

دهد و در باق میــــانونی  انطـــو ق
انطباق، آن را نقض و صورت عدم 

 فرستد.ع دیگری میــــبه مرج

 

 فرموالسیون

تطبیقی اوصــــاف 

 طـــرق شکایت از آرا

 

 واخواهیاثرعدولی اثرانتقالیاثرتعلیقی ∑◄1

 تجدیدنظرخواهیاثراصالحی اثرانتقالیاثرتعلیقی ∑◄2

 فرجام خواهیاثرانطباقی اثرغیرانتقالیاثرغیرتعلیقی ∑◄3

 اعاده دادرسیاثرعدولی اثرانتقالی محدود ثرغیرتعلیقیا ∑◄4

 اعتراض ثالثاثرعدولی اثرانتقالی محدود اثرغیرتعلیقی ∑◄5

 



 

 

 

با واخواهی است. با وجود این شروع بحث در طرق   های  که در برخی سیستم شکایت از آرا، 

دادرسی، واخواهی یک مقطع اعتراضی در همان مرحلة نخستین است، در سیستم دادرسی ما،  

  واخواهی با همان ادبیات اعتراض به رأی آمده ولی به عنوان یک مرحلة مستقل شکایتی در نظر 

 گردد؛ که سابقًا مورد تطبیق قرارگرفت مطالعه می نونی واخواهی گرفته شده است. در اینجا مواد قا 

  

 دارد:  درتعریفی مفید و مختصر از واخواهی بیان می ق.آ.د.م 305ر در ماده قانونگذا

  د.« شو علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می محکومٌ » 

. البته اعتراض در اینجا به است   واخواهی عبارت از یک اعتراضبنابراین همانطورکه بیان شد  

 آورد.علیه غایب، نسبت به احکام غیابی، به عمل می است یعنی شکایتی که محکوٌممفهوم عام 

  

 »حکم غیابی« است.   ق.آ.د.م 305موضوع واخواهی در ماده       

  364.آ.د.م در مرحلة بدوی و ماده  ق   303برای تشخیص اوصاف »احکام غیابی« باید ماده   

تطبیقی قرارگیرند. به عبارتی قانوناً در دو مرحله    ةتجدیدنظر مورد مطالع  ق.آ.د.م در مرحلة

 بدوی و تجدیدنظر حکم غیابی با اوصاف ذیل قابل صدور است؛ 

 . است  ق.آ.د.م؛ اصل بر حضوری بودن احکام و استثناء بر غیابی بودن  303طبق ماده •

استثنائًا حکمی که سه شرط تصریحی قانون را داشته باشد غیابی و قابل واخواهی است. این   •

 عدم ابالغ واقعی اخطاریه   - 3الیحه    ارسال   عدم   - 2غیبت خوانده     - 1سه شرط عبارتند از؛  

نیز پیش   364طبق ماده  • بینی ق.آ.د.م؛ امکان صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر 

ها در رطیت موارد سه گانه مزبور در دادگاه بدوی، وجود آنشده است. عالوه بر ش 

  تجدیدنظر نیز شرط است تا در مجموع با جمع شش شرط حکم غیابی صادر شود.   ة مرحل 

 اند. توانند غیابی باشند و قرارها همیشه حضوریفقط احکام می  •

  ، حکم و نسبت به خواهان   وجود دارد فقط نسبت به خوانده امکان صدور حکم غیابی     •

 همیشه حضوری است. 

 ق.آ.د.م(   507حکم اعسار استثنائًا به هر حال حضوری است. )ماده   •



 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای تفهیم چگونگی صدور حکم غیابی از دادگاه تجدیدنظر به این مثال توجه فرمایید؛   مثال؛   

به عنوان خواهان، دعوایی مبنی بر مطالبه صد میلیون تومان وجه چک،    ""شهرام شخصی به نام  

نماید. در مرحله بدوی، با غیبت بهرام و به عنوان خوانده، طرح می  ""بهرامعلیه شخصی به نام  

عدم ارسال الیحه و ابالغ قانونی اخطاریه، حکم به شکست خواهان و به نفع خوانده )به صورت  

آورد.  در دادگاه  )خواهان( ازآن تجدیدنظرخواهی به عمل می  ""شهرام   شود.غیابی( صادر می

نیز به عنوان تجدیدنظرخوانده غایب است، الیحه ارسال نکرده و اخطاریه    ""بهرام   تجدیدنظر 

احتمالی وقت دادرسی )اگر نیاز به جلسه باشد( ابالغ قانونی شده است. این بار حکم غیابی علیه  

دهد. به وی امکان واخواهی از آن حکم را در دادگاه تجدیدنظر می  شود وصادر می  ""بهرام  

 حکم صادره در نتیجه واخواهی در دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی خواهد بود.

 اش در هیچ غیابی است چرا که اوالً وی یا نماینده  ،صادر گردیده  "بهرام"بنابراین حکمی که علیه 

از مراحل دادرسی)بدوی + تجدید( حاضر   نداده )الیحه  یک  اعتراضیه هم  ثانیاً الیحه  و  نبوده 

 بدوی وتجدید( و ثالثاً اخطاریه )بدوی و تجدید( هم به وی ابالغ واقعی نشده است.  

 

 احکام غیابی

 دادگاه نخستین
 ق.آ.د.م( 303ماده )

 

 

 

 احکام غیابی

 دادگاه تجدید نظر 
 (ق.آ.د.م 364ماده )
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خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی در هیچ یک  -1

 از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند. 
 طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند. )عدم ارسال الیحه( هب -2
 اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد. )اخطاریه و نه دادنامه( -3

 
 

ام یا ـیل یا قائم مقـدیدنظرخوانده یا وکـوانده و تجـخ -1
اه بدوی و ــسات دادگـیک از جلنماینده ایشان در هیچ

 تجدیدنظر حاضر نشده باشند. 
 طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند. )عدم ارسال الیحه( هب -2
اخطاریه مفاد دادخواست بدوی یا تجدیدنظر به طور  -3

 واقعی ابالغ  نشده باشد. 
 



 

 

 
 

 ابالغ قانونی وقت جلسه بدوی عدم ارسال الیحه خوانده خواندهغیبت   ∑◄ 1

 

 ابالغ قانونی وقت بدوی  عدم ارسال الیحه خوانده غیبت خوانده  ∑◄ 2

 تجدیدنظر ابالغ قانونی وقت  عدم ارسال الیحه تجدیدنظرخوانده تجدیدنظرخواندهغیبت  

 

  

 در واخواهی از حکم غیابی صادره از دادگاه بدوی که یک خواهان و یک خوانده دارد؛  

 است. همان خوانده دعوای بدوی است که شکایت کرده  •

اش شکایت شده است. همان خواهان دعوای بدوی است که علیه  

 

 

تعدّد 

 خواندگان
 304ماده

 ق.آ.د.م

 
 

 

 

تفکیک 

 دعاوی
 308ماده

 ق.آ.د.م
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مرحله  در صورتی که خواندگان
 الیحهو برخی از آنان حاضر و برخی از آنان غایب بوده و  متعدد باشند بدوی

، حکم صادره نسبت به و اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد دفاعیه نداده
در این صورت؛ .غیابی محسوب است حاضرین، حضوری و نسبت به غایبین

ان قابل علیهم غیابی حق واخواهی دارند و حکم فقط نسبت به آنفقط محکومٌ
نقض خواهد بود، مگر اینکه حکم غیرقابل تجزیه باشد که در این صورت 

علیهم غیابی و حضوری( نقض خواهد شد.نسبت به همه )محکومٌ
 
علیهم  اگر فقط برخی از محکومٌ  

پس از رسیدگی ی که یرأغیابی واخواهی نمایند و برخی واخواهی نکنند، 
شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل واخواهی صادر می

نخواهد شد کسی که واخواهی نکرده است

رأی صادره در نتیجه واخواهی،  

نیز  اندنسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده
.تسری خواهد داشت

 
 



 

  

ق.آ.د.م باید گفت که دادگاه مکلف است، در حکم خود    339ماده    3وحدت مالک تبصره    هب

البته توصیف حضوری یا غیابی بودن حکم همانند    1حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر نماید. 

 حکم، اصوالً تأثیری بر حق شکایت ندارد، لذا؛توصیف قطعی یا قابل شکایت بودن 

تواند با ادعای غیابی بودن آن، واخواهی علیه میدرصورت توصیف حضوری حکم، محکوٌم •

تواند تواند از ثبت دادخواست واخواهی جلوگیری نماید. دادگاه تنها مینماید و دادگاه نمی 

واخواهی را صادر نماید که    درصورت اصرار بر رأی سابق خود، قرار عدم استماع دعوای

 چنین قراری نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود.

علیه، دالیل    تواند در مقابل واخواهی محکوٌمله می   در صورت توصیف غیابی حکم، محکوٌم •

 خویش را بر حضوری بودن حکم ارائه نماید و متقاضی صدور  قرار عدم استماع واخواهی گردد. 

 

 . 2دعاوی طاری قابل طرح در مرحله واخواهی عبارتند از ورود ثالث و جلب ثالث 

متقابل با توجه به سکوت قانون و خالف اصل بودن، قابل  دعاوی اضافی و    رسد،می  به نظر •

 طرح در مرحله واخواهی نیستند.

ی »احکام غیابی« و  ی »احکام« است. البته واخواهی ویژهواخواهی همانند اعاده دادرسی ویژه

 که در مبحث اعاده دادرسی تشریح خواهد شد.است ی»احکام قطعیت یافته« اعاده دادرسی ویژه

تعریف واخواهی، در ادامه راجع به کیفیت طرح واخواهی مختصرًا   ق.آ.د.م پس از   305ماده  

« این .صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است  دادخواست واخواهی در دادگاه دارد؛ » مقرر می 

 گیرد.یعنی واخواهی طریقی عدولی است و طبق تشریفات بدوی مورد طرح و رسیدگی قرار می 

 

دادگاه  . ؛645، ش  290، ص 2شمس، دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی، )دوره پیشرفته(، ج   -  1

باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود  

 .واست تجدیدنظر نماید رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعالم کند، هر یك از طرفین درخ   که اگر 

2 - 

شود. به دفتر دادگاه تسلیم  انتوام واخواهیبا دادخواست ثالث لب باید دادخواست ج

، جهات و دالیل خود را اظهار کرده و  واخواهیدر اولین جلسه رسیدگی به  تواندمی
.دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید ظرف سه روز

؛   ر.ک  ؛  آرا  از  شکایت  طرق  و  طاری  دعاوی  بین  ارتباط  تکمیلی  مطالعه  و  جهت  جامع  روان،  شرح  دکترعلی،  فالح، 
 .136ذیل ماده    ،1فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی با قوانین خاص، ج



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع 

 واخواهی
 (303ماده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشریفات 

 واخواهی
 (305ماده)
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 واخواهی نسبت به حکم غیابی است که جزئاً یا کالً علیه خوانده باشد.
در صورتی که حکم غیابی جزئاً به سود خواهان و جزئاً به سود خوانده   -2

واخواهی متقابالً درخواست  تواند در مرحلهصادر شده باشد، واخوانده نمی
انگونه که نقض حکم در جزئی که به ضرر او صادر شده است نماید. هم

 گفتیم دعوای متقابل در واخواهی منتفی است. 
تواند، حضوری یا غیابی باشند. ها تنها در امور ترافعی میاحکام دادگاه -3

 ،تواند غیابی باشدالقاعده نمیها در امورحسبی، علیبنابراین احکام دادگاه
 .اش صادر شودزیرا خوانده اصطالحی وجود ندارد تا حکم غیابی علیه

 
 

 شود.می دادخواست واخواهی به دفتردادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم

همان دفتر دادگاه صادرکننده حکم غیابی است مگر اصوالً دفتر دادگاه بدوی  -2

م از دادگاه .ق.آ.د 364اینکه حکم غیابی تحت شرایطی که بیان شد به موجب ماده 

 تجدیدنظر صادر شده باشد که در این صورت دفتر دادگاه تجدیدنظر صالح است.

ر اگر واخواه، بازداشت یا زندانی باشد باید دادخواست واخواهی را به دفت -3

بازداشتگاه یا زندان تقدیم کند. دفتر زندان نیز پس از ثبت آن را به دفتر دادگاه 

 ق.آ.د.م( 339دارد. )وحدت مالک ماده صادرکننده ارسال می

در حال حاضر دفتر خدمات الکترونیک قضایی، جایگزین تمام دفاتر فوق شده  -4

 دارد.کننده ارسال میصادرو دادخواست واخواهی را ثبت و سپس به دفتر دادگاه 

 است.)خواسته یا ارزش خواسته مورد واخواهی( به محکومٌ %5/4هزینه واخواهی  -5

سایر تشریفات دادخواست واخواهی مشمول دادخواست نخستین است؛ از  -6

ق.آ.د.م(، نقص  60یک نسخه به مالک ماده  جمله تعدد نسخ دادخواست )تعداد+

 ( .56و 54و غیرفوری دادخواست )مالک مواد دادخواست و قرار رد فوری 
 (دکترعلی فالح  - 1ج ، 61تا 51مواد  ، ذیل بررسی تطبیقیآیین دادرسی مدنی شرح  جامع –)ر.ک 

بیست روز  اشخاص مقیم ایرانواخواهی از احکام غیابی برای  مهلت اصوالً-7

 است )اعم از واقعی یا قانونی(ابالغ دوماه از تاریخ اشخاص مقیم خارج،و برای 

 شرح آن در ادامه خواهدآمد.ای باشد و اثبات شود که مگر عذر موجه

 



 

  

ق.آ.د.م در باب    306یکی ازمواد کلیدی در طرق شکایت از آرا، که کارکردی عام دارد، ماده  

 است.   ... و شروع مهلت، معاذیر موجه شکایت خارج از مهلتمهلت شکایت واخواهی، مبدأ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی مهلت شکایت واخواهی
(قابل تسری به سایر طرق شکایت با وحدت مالک)

مهلت در ابالغ قانونی مهلت در ابالغ واقعی

درصورتی که حکم غیابی ابالغ قانونی شده   
باشد، مهلت واخواهی، برای اشخاص مقیم 
ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج 

از کشور دو ماه است که 
 شود.آغاز می

های فوق واخواهی خارج از مهلت
واست ــرار رد دادخــدور قــبرابر است با ص

 واخواهی مگر در دو مورد استثنائی ذیل؛ 

در حالتی که ابالغ حکم غیابی به طور قانونی ◄
باشد، استثنائًا با اثبات هر یک از دو موارد فوق 

 توان پس از مهلت مقرر هم واخواهی نمود. می
در این موارد، دادگاه بدواً، خارج از نوبت،  ◄

نماید و چنانچه هر یک ازموارد رسیدگی می
قرار قبولی دادخواست  فوق را احراز نمود،

  نماید و اال قرار رد دادخواستواخواهی را صادر می
 .کندواخواهی صادر می

  علیه اجرای حکم نیز، به درخواست محکومٌ ◄
 .شودمتوقّف میتا روشن شدن نتیجه واخواهی 

 

در صورتی که حکم غیابی ابالغ واقعی شده 
باشد، مهلت واخواهی، برای اشخاص مقیم 
ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج 

از کشور دو ماه است که 
 شود.آغاز می

های فوق واخواهی خارج از مهلت
واست ــرار رد دادخــدور قــبرابر است با ص

 واخواهی مگر در یک مورد استثنائی ذیل؛

ــکه ابالغ حدرحالتی◄ ابی به طور واقعی  ــکم غیـ
    علیه غایب تنها به استناد عذر موجه، محکومٌ   باشد
 .تواند پس از مهلت مقرّر نیز واخواهی نمایدمی
 خارج از نوبت در این صورت، دادگاه ابتدا◄

را مورد رسیدگی قرار داده و  عذر موجه ادّعای 
 ،ق.آ.د.م 306درصورتی که آن را مطابق ماده 

رار قبولی دادخواست ـــدهد ق یصــموجّه تشخ
  نماید و اال قرار رد دادخواستواخواهی را صادر می

 کند.واخواهی صادر می
  علیه اجرای حکم نیز، به درخواست محکومٌ ◄

 شود.متوقّف میتا روشن شدن نتیجه واخواهی 

 



 

 

  

ق.آ.د.م که سبب پذیرش واخواهی خارج از مهلت    306رر در ماده  جهات عذرموجّه مق  •

 اند؛ شود از قرار ذیلمی

 .مانع از حرکت مرض -1 ❖

 .یکی از والدین یا همسر یا اوالدفوت  -2 ❖

از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست    حوادث قهریه  -3 ❖

 .واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد

 .به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد توقیف یا حبس    - 4 ❖
 

 

چهارگانه فوق مختص شکایت خارج از مهلت واخواهی نیست، بلکه در تمامی مراحل    معاذیر  •

که   می شکایتی  طرح  مهلت  از  خارج  و  هستند  قانونی  مهلت  می دارای  اعمال  .  گردد شوند 

 ؛  بنابراین 

معاذیر مذکور در تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی خارج از مهلت  ❖
 ق.آ.د.م(   427و  340مواد  )تبصره .نیز سبب تمدید مهلت خواهند شد 

 ( 424)ممنتفی است.    ، این موضوع  قانونیدر اعتراض ثالث به جهت نداشتن مهلت   ❖
 

معاذیر چهارگانه فوق، هم در ابالغ واقعی و هم در ابالغ قانونی حکم، قابل پذیرش است و  •

از این نظر تفاوتی بین ابالغ واقعی و قانونی نیست چرا که ابالغ قانونی نیز همانندابالغ واقعی 

همانگونه  البته  است.  بررسی    معتبر  در  معاذیر تطبیقی که  بر  عالوه  قانونی،  ابالغ  در   آمد، 

 1)تبصره ، ادعای عدم اطالع نیز قابل طرح و پذیرش است که قانونًا باید به اثبات برسد.  هه موج

 گذارند.(  در رویه قضایی، محاکم اصل را بر عدم اطالع در ابالغ قانونی می   - ق.آ.د.م   306ماده  

علیه نیز در ق.آ.د.م؛ فوت، حجر یا ورشکستگی خود محکوٌم  337به وحدت مالک ماده   •

مهلت واخواهی، سبب تجدید ابالغ به وراث، قیم یا مدیر تصفیه و تمدید مهلت واخواهی 

 خواهد شد.

ماده   • بهق.آ.د.م؛ زوال سمت    338به وحدت مالک  نمایندگی  اشخاصی که  حق    عنوان 

درم  وصی،  یا  قیم  یا  ولی  مانند  داشتند  به  واخواهی  ابالغ  تجدید  سبب  واخواهی،  هلت 

 اشخاص واجد سمت بعدی و تمدید مهلت واخواهی خواهد شد.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بررسی تطبیقی همزمانی واخواهی و تجدیدنظرخواهی

شود ولو  ، همان واخواهی محسوب میمورد قبول  دادخواست واخواهی با عذر موجه  ◄

 اینکه در مهلت تجدیدنظر تقدیم شده باشد. 

در مهلت تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی محسوب    دادخواست واخواهی بی عذر موجه◄

 ق.آ.د.م( 306ماده  3شود. )تبصره  شود و مطابق مقررات تجدیدنظر به آن رسیدگی میمی

تجدیدنظر است  و چنین دادخواستی، دادخواست    به منزله اسقاط عملی واخواهی است    ◄

مالک    )وحدت   وق.آ.د.م(    306ماده    3شود. )تبصره  و مطابق مقررات تجدیدنظر به آن رسیدگی می

   که در ادامه خواهد آمد.(  16/01/1401ـ  819رأی وحدت رویه شماره 

علیهمی مواجه  ق.آ.د.م که شرح آن گذشت، با تعدد محکوم  308و  304درصورتی که مطابق مادتین  

حکم حضوری صادر  باشیم که نسبت به برخی حکم غیابی صادر و واخواهی شده و نسبت به برخی  

  و تجدیدنظرخواهی شده باشد؛ اول به واخواهی رسیدگی و سپس با توجه به نتیجه آن، به تجدیدنظر 

 شود. خواهی رسیدگی می

 

پذیرش 

 عذرموجهه
 1تبصره)

 (306ماده
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درصورت پذیرش هرکدام از معاذیر 
شود و جهت رسیدگی به ر میموجهه چهارگانه، قرار قبول دادخواست صاد

 گردد. واخواهی وقت رسیدگی تعیین می

مهلت به جهت وجود  از این قرار قبولی صرفاً به معنای پذیرش شکایت خارج ◄
گیری در ه است و هیچ تأثیری در ماهیت پرونده ندارد و تصمیمهمعاذیر موج

 ت.ماهیت طی جلسه دادرسی واخواهی و دفاعیات طرفین صورت خواهد گرف

 این قرار قبولی نیازی به دادنامه شدن و ابالغ ندارد و قابل اعتراض هم نیست.◄
 معاذیردر صورت عدم پذیرش هرکدام از   

 شود. چهارگانه مذکور، قرار رد دادخواست صادر می موجهه
 اگر حکم غیابی قابل تجدیدنظر بوده باشد و مهلت تجدیدنظرخواهی نیز ◄

عنه، تجدیدنظرخواهی کرد. توان از حکم معترضٌباشد، میمنقضی نشده 
دراین حالت پرونده مطابق مقررات مربوط به مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی 

  .قرارخواهد گرفت
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدولی
 (305ماده)

 

 

 اثرانتقالی
 (305ماده)

 
 

 

 

 اثرتعلیقی
 (306ماده)

 
 
 
 
 

 

 اثرنسبی
 (308ماده)
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طریقی عدولی بود، که تنها همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی واخواهی 
نمود.را مجاز به رسیدگی مجدد و عنداالقتضاء برگشت از حکم سابق می

 

بدون آنکه پرونده فیزیکی به دادگاه دیگری منتقل شود، اختالف با تمام 
به مرحله جدید)حضوری(  مسائل موضوعی و حکمی، از مرحله قبلی)غیابی(

شود تا مجدداً  مورد رسیدگی قرار گیرد.که در همان دادگاه است منتقل می
 

 شود.اجرای حکم تا پایان مهلت بیست روز/ دوماه واخواهی متوقف می اوالً؛

 ابالغ واقعی یا قانونی در محاسبه مهلت تفاوتی ندارد.◄

 . شودمتوقف می نیز چنانچه واخواهی شود، تا روشن شدن نتیجه واخواهیثانیاً؛

 بنابراین هم مهلت واخواهی و هم شکایت واخواهی دارای اثرتعلیقی است.◄

قابل تجدیدنظر نیز باشد،  که ای صادر شده باشداگر حکم غیابی در پرونده ◄

با توجّه به اثر تعلیقی تجدیدنظر، اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در 

 نتیجه تجدیدنظر نیز معلق خواهد ماند.صورت تجدیدنظرخواهی، تا روشن شدن 
 

ه شود فقط نسبت به واخواه و واخواندواخواهی صادر میدر نتیجه  ی کهأیر
یا طرف واخواهی که واخواهی نکرده  اشخاصیشامل  اصوالً ثر است وؤم

ی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد أنخواهد شد مگر این که ر، اندنبوده
و یا طرف  اندکه واخواهی نکرده اشخاصیکه در این صورت نسبت به 

ق.آ.د.م( 308 د از مادها)مستف ت.نیز تسری خواهد داش  اند،نبودهواخواهی 
 

واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع واخواه صادر  اگر

ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای )واخوانده( خواهان بدوی  شده باشد،

است. برای این امر، عالوه بر ارائه حکم قطعی واخواه  حکم غیابی نسبت به

 واخواهی، اقامه دعوای خسارت و اثبات ارکان مسئولیت نیز الزم است.
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 . 664، ش  299، ص 2شمس، دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی، )دوره پیشرفته(، ج  -2و1
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طرح واخواهی در مهلت یا خارج مهلت با پذیرش  ؛طرح واخواهی◄
 شود.معاذیر موجهه، مانع اجرا خواهد بود و ترتیبات اجرا معلق می

)درصورت  و تجدیدنظر پس از انقضای مهلت واخواهی عدم واخواهی؛◄

علیه غایب نسبت به حکم، با درخواست و عدم واخواهی محکومٌ قابلیت تجدیدنظر( 

شود له، دادگاه دستور اجرای حکم را صادر و پرونده اجرایی تشکیل میمحکومٌ

 مهلت ولو با معاذیر از تا عملیات اجرایی صورت گیرد. صرف واخواهی خارج

  موجهه تا زمانی که قرار قبولی صادر نشود، مانع عملیات اجرایی نخواهد بود.
 

علیه در به جهت غیبت محکومٌ

اجرای حکم غیابی   فرآیند رسیدگی و جبران خسارت احتمالی در آینده،

 له خواهد بود. منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ

اجرای حکم غیابی  مواردیدر 
 ؛اخذ تأمین ندارد نیازی به معرفی ضامن یا

 علیه.و عدم واخواهی محکومٌ دادنامه یا اجراییهابالغ واقعی ◄
اصل نکاح،  اجرای احکام غیرمالی ذاتی مانند؛ ؛حکم غیرمالی ذاتی◄

 (1)نیست.منوط به معرفی ضامن یا دادن تأمین  ...طالق، نسب، حجر، وقف
 البته قانون به طور مطلق در دعاوی مالی و غیرمالی قائل به تأمین است.

 ها ساکت است. طبق رویه قضایی و دکترین؛ قانون در این زمینه

 دادگاه بستگی دارد که قابل اعتراض هم نیست.تأمین به نظر  میزان◄

 اعم از نقد و غیرنقد است که  قابل اعتراض هم نیست. ،نظر دادگاه بهتأمین  نوع ◄

یا معرفی ضامن، زمان»اجرای حکم غیابی« است یعنی زمانی  تأمینتودیع  زمان ◄

هرچند در رویه قضایی معمول است  (2)شود.له تحویل میبه، به محکومٌکه محکومٌ

 که  همزمان با تشکیل پرونده اجرایی تودیع شود.

یا ضامن محدود به زمان خاصی نشده است. بالطبع تا  تأمینباقی ماندن  مهلت ◄

علیه ای مثل اظهارنامه، آگاهی محکومٌنقض شود و یا  به هر وسیلهزمانی که حکم 

 و عدم واخواهی او احراز شود، تأمین سپرده شده باقی خواهد ماند.
 



 

 

در انتهای بحث واخواهی و قبل از شروع مبحث تجدیدنظرخواهی، خالی از لطف نیست این دو 

 قرارگیرند تا در ادامه مفصاًل تجزیه و تحلیل گردند؛   شکایت، مختصرًا مورد بررسی تطبیقی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بررسی تطبیقی طرق شکایت عادی

(365-326مواد )تجدیدنظرخواهی  (308-305مواد )واخواهی 

واهی عبارت است از شکایت ــــدیدنظرخــتج 
بت به آرا  اعم از حکم یا قرار، علیه نسمحکومٌ 

دردفتردادگاه صادرکننده رای بدوی یا دفتر شعبه 
 اول دادگاه تجدیدنظر و یا دفتر بازداشتگاه. 

حکم »تجدیدنظر اعم از  بنابراین موضوع ◄
 «حکم حضوری یا غیابی»و اعم از  «یا قرار
 ق.آ.د.م( 333تا  331)مواد  است.

باید به موجب دادخواست به  تجدیدنظرخواهی
 ق.آ.د.م.( 339)ماده  عمل آید.

 %5/4دیدنظرخواهی ـنه دادرسی تجــزیـــــه
 نامه( قانون وصول وآیین 3.)مادهبه استمحکومٌ

روز،  20مهلت  تجدیدنظرخواهی باید ظرف
ماه، برای اشخاص  2برای اشخاص مقیم ایران و 

 ق.آ.د.م.( 336به عمل بیاید. )ماده  مقیم خارج ،

، ضمانت اجرای خارج ازمهلت بودن ◄
دیدنظر ــواست تجـصدور قرار رد دادخ

 .است

تجدیدنظرخواهی ازطرق شکایتی ماهوی و  

 عادی است. بنابراین: 

 تجدیدنظرخواهی دارای اثر انتقالی است.◄

 تجدیدنظرخواهی دارای اثر تعلیقی است.◄

  طریقی اصالحی است.تجدیدنظرخواهی ◄

 

 کایتـــواهی عبارت است از شــواخ   
در  ،غیابی احکامعلیه غایب، نسبت به محکومٌ 

 .دادگاه صادرکننده حکمدفترهمان 
  

 واخواهی منحصراً  بنابراین موضوع ◄
 است.   «حکم غیابی»

 ق.آ.د.م.( 305)ماده 

واخواهی باید به موجب دادخواست به 
 ق.آ.د.م.( 305عمل آید. )ماده 

 %5/4واهی ــنه دادرسی واخـــزیـــــه
  قانون وصول وآیین نامه( 3.)مادهبه استمحکومٌ

روز، برای  20لت ــرف مهــواهی باید ظــواخ
ماه، برای اشخاص مقیم  2اشخاص مقیم ایران و 
 ق.آ.د.م.( 306)ماده خارج، به عمل بیاید. 

  ،اجرای خارج ازمهلت بودن ضمانت ◄
واهی ــصدور  قرار رد دادخواست واخ

 است.

واهی ازطرق شکایتی ماهوی و ــــواخ

 عادی است. بنابراین: 

 واخواهی دارای اثر انتقالی است.◄

 ثر تعلیقی است.واخواهی دارای ا◄

 طریقی عدولی است.واخواهی ◄

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
دعوای اعسار از هزینه دادرسی، به میزان یک میلیارد ریال هزینه دادرسی اقامه می شود   - 1

                                                                             کند. در خصوص شکایت از این حکم کدام مورد صحیح است؟و دادگاه حکم اعسار صادر می 

 (1398)وکالت  

 ( حکم صادره قطعی است.1

یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد و ابالغ  ( چنانچه خوانده در هیچ2

 نیز واقعی نباشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.

یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم  چنانچه خوانده در هیچ  (3

 اعسار قابل واخواهی خواهد بود. 

 ( حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظر است.4

سار به هر حال حضوری است. بنابراین ـــکم اعــق.آ.دم، ح 507طبق ماده  پاسخ تشریحی؛   

درخصوص واخواهی از اعسار منتفی است. از سویی حکم اعسار غیرمالی است و  3و 2های گزینه

 پاسخ صحیح است. 4تجدیدنظر است. بنابراین گزینه ق.آ.د.م، قابل  331مستنداً به بند ب ماده 

شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور  دعوایی مالی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می   - 2

حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر    علیه کند، اما محکوم  حکم نموده و آن را حضوری اعالم می 

به آن واخواهی می  از واخواهی محکوم  نسبت  آنکه جلسه دادرسی  علیه، بی نماید. دادگاه پس 

کند. در خصوص  تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می 

 ( 1398)وکالت                                      قابل شکایت بودن این قرار، کدام مورد صحیح است؟            

 تواند قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.  ( حسب مورد می 1

( در هر حال قطعی است.  2  

( در هر حال قابل واخواهی است. 3  

( در هر حال قابل تجدیدنظر است. 4  



 

 

همانگونه که سابقاً بیان شد، توصیف حکم از نظر قطعی و غیرقطعی بودن و  پاسخ تشریحی؛ 

ی دادگاه الزامی است ولی تبعیت اشخاص از آن توصیف همچنین حضوری و یا غیابی بودن از سو

علیه قائل الزامی نیست. در پرسش مذکور نیز با وجود توصیف حضوری حکم توسط دادگاه، محکوم

به غیابی بودن حکم بوده و و اخواهی نموده که در نهایت منتهی به قرار عدم استماع دعوا گردیده 

ق.آ.د.م، حسب مورد اگر اصل دعوا قابل  332است. قرار عدم استماع دعوا نیز مستنداً به ماده 

 سخ صحیح است.پا 1تجدیدنظر باشد قابل تجدید است و اال قطعی است. بنابراین گزینه 

شود و خواهان در هیچ جلسه ای شرکت نکرده  دعوایی به خواسته یک میلیارد ریال اقامه می   - 3

کند خوانده به موجب حکم غیابی ، محکوم به پرداخت هفتصد میلیون  و هیچ الیحه ای تقدیم نمی 

کند، در خصوص آن بخش از خواسته که  شود و خوانده نسبت به این حکم واخواهی می ل می ریا 

 ( 1396)وکالت به نفع خواهان حکم صادر نشده است، کدام مورد صحیح است؟                                 

 کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی تواند بدون تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی ( خواهان می 1

 و صدور حکم نماید.    

 کننده به واخواهی، درخواست تصحیح حکم نماید.تواند از دادگاه رسیدگی( خواهان می 2

 تواند تجدیدنظرخواهی کند.( خواهان می 3

گی و کننده به واخواهی، درخواست رسیدتواند با تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی ( خواهان می 4

 صدور حکم نماید.

اوالً دقت شود که حکم نسبت به خواهان به هر حال حضوری است. ثانیاً دعوای  پاسخ تشریحی؛ 

تواند ا اضافی در مرحله واخواهی منتفی است. بنابراین خواهان اگر ادعایی دارد تنها میمتقابل ی

 است. صحیح 3تجدیدنظرخواهی نماید. گزینه 

اثر تعلیقی دادخواست واخواهی که خارج از مهلت تقدیم شده، نسبت به رأی غیابی که   -4

 ( 1394)وکالت  ابالغ واقعی شده باشد، از چه تاریخی است؟                                                   

 .قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی (1

 .ثبت دادخواست واخواهی (2

 . ثبت دادخواست ، فقط در دعاوی مالی (3

   . صدورقرار قبولی دادخواست واخواهی (4

 پاسخ صحیح است. 4ق.آ.د.م که شرح مفصل آن گذشت، گزینه  306مستنداً به ماده  پاسخ تشریحی؛ 

                       له حکم قطعی غیابی، در کدام صورت، برای اجرای حکم باید تأمین دهد؟                                                               ممحکو - 5

 ( 1397)کارشناسی ارشد  



 

  

علیه ابالغ قانونی شده باشد، حتی اگر اجرائیه ابالغ واقعی شده باشد، مگر  ( حکم غیابی به محکوم1ٌ  

 دعوا غیرمالی اعتباری باشد. 

علیه ابالغ قانونی شده باشد، حتی اگر دعوا غیرمالی اعتباری بوده باشد. ( حکم غیابی و اجرائیه به محکوم 2  

دعوا غیرمالی اعتباری بوده باشد.  علیه ابالغ قانونی شده باشد، مگر ( حکم و اجرائیه به محکوم3  

( اجرای حکم قطعی غیابی، مستلزم دادن تأمین نیست.  4  

 306ماده  2یفیت اجرای حکم غیابی بیان شد؛ طبق تبصره همانگونه که در ک پاسخ تشریحی؛ 

ق.آ.د.م اصوالً اجرا متسلزم تودیع تأمین است مگر در ابالغ واقعی دادنامه یا اجرائیه و مگر در دعاوی 

 پاسخ صحیح است. 2غیرمالی ذاتی. بنابراین مابقی موارد مشمول  تأمین است و گزینه 

بندی مباحث استفاده های آیین دادرسی مدنی برای جمعها در کالسروشی که سال طرح مسئله هفت؛

در پایان هر بخش  1نهایت استهفت نماد جامعیت و بی آنجایی که عدد نمودیم طرح مسئله هفت بوده است. از

که توان پاسخگویی  عزیزانی  بندی مباحث مطرح شده خواهیم داشت.سعی درمرور و جمع ،با طرح مسائل هفت

اند.طی جامع نسبت به مباحث آن بخش دست یافتهبه این مسائل را داشته باشند، به واقع به فهم و تسلّ

 ( 1400طرح مؤلف)                         کدام عبارت از حیث صحت با سایر عبارات متفاوت است؟   

  واخواهی همانند تجدیدنظر دارای اثر تعلیقی است.   ( 1    
  واخواهی همانند تجدیدنظر دارای اثر انتقالی است.   ( 2    
 واخواهی همانند اعاده دادرسی طریقی عدولی است.   ( 3    
 واخواهی همانند اعتراض ثالث طریقی عدولی است.   ( 4    
 واخواهی همانند فرجام دارای اثر انطباقی نیست.   ( 5    
 واخواهی همانند تجدیدنظر دارای اثر اصالحی نیست.   ( 6    
 واخواهی همانند اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی است.   ( 7    

اند. تطبیقی ذیل، عبارات اول تا ششم همگی کامالً صحیح فرموالسیونبراساس  پاسخ تشریحی؛ 

یکن اعاده دادرسی اثر انتقالی محدود دارد و عبارت هفتم نیز در اصل وجود اثر انتقال صحیح است ول

 .تدر این مسئله هفت، از حیث صحت با سایرین متفاوت اس 7واخواهی اثر انتقالی کامل دارد. بنابراین گزینه 

 
هفت شهرعشق عطار، هفت آسمان، هفت دریا، هفت روز هفته، هفت سنگ، هفت خط، هفت قلم آرایش، هفت گاو در   -  1

 است و ااّل کمیت عدد هفت مدنظر نیست.  7... همگی مصادیِق بیانگرکیفیت بی نهایت بودن عدد و   داستان حضرت یوسف
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