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  سخن آغازین :

هب تصویب  رسید، کمتر کسی می توانست تصور نماید که روزی آنقدر قوانین  1379شاید زمانی که اقنون  آیین داردسی مدنی رد سال                                 

هب جای    . امروزه آیین داردسی مدنی هب شمار آید مربوط هب داردسی مدنی توسعه یابد که آن اقنون هب ظاهر اصلی و جامع ، تنها یکی از مجموع قوانین

 استفاده نماییم. باشد  از عنوان        چه بسا بهتر عنوان    

ع  قوانین خاص مرتبط و   هب رد این مجلد   رد تالشیم  با   همان  روش نظم تطبیقی ، هب شرح، ربرسی  و تطبیق مواد قوانین آیین داردسی مدنی  با مجمو 

هب نحو  زیبارت از فرآیند اهی داردسی امروزیاهی رپاکنده مربوط هب داردسی،تصوریی شفا ف رت و روز  بپردازیم و با کنار هم قرار دادن پاز ل

 خواانن  اهل دقت نماییم . داانن  و حقوقتقدیم حضور حقوق  فرموالسیون، 

شته دغدهغ بوده ر ردوسی که ردرشته ی حقوق همیشه ربای استادان ودانشجویان این ،پاهی ای رتین و کارربدی رتین یکی ازمهمترین                                             

 رد   علمی راکزاهی حقوق  و  مجمو ع   م رد  دانشکده   سال اهی متمادی ردحوزه ی تدریست  .تجربیاردس آیین داردسی مدنی است  است

 پاسخ:   بدون    یدغدهغ اهی    با    م بوده استأتو ا ماً    تماز یک سو      و    وکالت   رد رپونده اهی خاص حقوقی از سوی دیگر،  سراسرکشور 

مجمل ،مبهم و متعارض رد حوزه داردسی  توأم با قوانین خاص .چر دغدهغ  -
 ایی وجود این همه مواد 

 ایی وجود  این  همه تفاوت بین سیستم تقنینی و سیتسم قضایی رد حوزه قوانین داردسی .چر دغدهغ  -

 اه.آیین داردسی  و تسلط ماندگار  رب آنقوانین فرار  مواد فراوان و نمودن  حفظ چگونگی دغدهغ -

 داردسی   . با قوانین خاص داردسی  آیین  عام اقنون مقررات  بین  چگونگی کشف  ارتباط  دغدهغ -

  عاقوال ونظریات متنوحقوق خواانن با مطالعه چگونگی جلوگیری ازتشویش اذاهندغدهغ  -
ً

 حقوق داانن. ا متعارضوبعض

ن    وجودغدهغ  - تحصیلدانشجویان حقوق ردطول دوره ی     واقبل هضم ربای  واحد ی  منبع د  فقدا
 .دانشکده اهی حقوق  رد 

 ی.دکتر   و   کارشناسی ارشدقضاوت، آزمون اهی وکالت ،از جمله  حقوقی اهی سنجش سواالت مبهم رد پاسخگویی    هب چگونگی دغدهغ -   
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ی آفریننده لوح وقلم را سپاسگز ـخ  را داد که ردراستای   این توفیق منت  نهاد  و دیگررب بنده ی حقیرخویش  بار م که اردا

   اب،  و تعالی رشته حقوق   آیین داردسی مدنیمتفاوت ردحوزه ی حقوق تالش رباراهی ارثی صداه دغدهغ دیگر و  پاسخ دادن هب این دغدهغ اه  

کلف  الله نفسا   اال    وسعها"ردحدوسع خودبنمایدکه هماان هب انم نظم تطبیقی ن   روشی نوی   . "ال ی

عی این ارث  رباساس    فصل بندی و طبق  همان     7245ردنظام حقوقی  اریان هب گواهی ثبت شماره      تطبیقینظمسیستم ابدا

گا هاهی آموزشی   اعم بندی  است    و رد تمام  دورهفصلاقنون آیین داردسی    مدنی    که بهترین   نو ع اه و مؤسسات  آموزش عالی    از دانش

   باشد   هب  رشته    تحرری   ردآمده است   .البته   ضمن تالش رب حفظ نظم اقنونی، موضوعات تطبیقی  تمام مباحث  آیین داردسی   مدنی  مالک عمل می

 بیان   شده     و     واجد وژیگی اهی ذیل است :     کنار هم قرار گرفته  و  رد  همان قسمت فهرست    کتاب   هب تفکیک  3ات    1

 ربرسی ماده هب ماده اقنون آیین داردسی مدنی    هب بیان ساده  رد تطبیق با تمام قوانین خاص مرتبط با داردسی  مدنی از جمله : •

 قوانین آیین داردسی کار ❖      قوانین آیین داردسی کیفری ❖

 قوانین آیین داردسی حسبی ❖ قوانین آیین داردسی تجاری  ❖
لت اداری  آیین داردسی  قوانین ❖ قوانین شورااهی حل اختالف ❖  دیوان عدا
کاقوانین اجرای ا ❖  قوانین حمایت خـانواده ❖   م مدنیح

 مدنی    )تفسیراقنون با اقنون(. تفسیر وتبیین مواد اقنون آیین داردسی مدنی  با استفاده از خود اقنون آیین داردسی •

 آیین داردسی   مدنی  با   آرای وحدت روهی  جدید  و مهم و بیان   اهم نظریات مشورتی اداره حقوقی  . تطبیق مواد اقنون •

 اهی آموزشی.اقنون  آیین داردسی مدنی   رد اقلب پلن  متفاوتهب واقع   ولی  مشاهب تطبیق موضوعات ومفاهیم هب ظاهر •
 جهت ایجاد یک روهی ی حقوقی. بندی آن اه وجمعو دکترین  ردارتباط با نص مواد اقنونی     ق آرای متعدد حقوقیتطبی  •
 اهی ساده ریاضی  و ربقراری ارتباط بین علوم انسانی و ریاضیفرموالسیون حقوقی   وبیان  مفاهیم مواد اقنونی، رد اقلب فرمول •

 اهی ساده و متعدد حقوقی جهت فهم بهتر و روانتر مطالب حقوقی  ربای دانشجویان حقوق.اینفوگرافیک مواد اقنونی و  بیان مثال •
کاری مسائل   هفت  گزینه    رد کنارتست •  اهی وکالت، قضاوت  و کارشناسی ارشداهی جدید آزمون اهی تألیفی  و    ا   راهئ تستطرح ابت
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رضه دوره    تجدید چاپ    و  بیش از صد هزار نسخه  35،طی  یظم تطبیق ن رد آیین داردسی مدنی    با  دو جلد کتاب   پیش از این  •  ، ع

افتخار  اعالم نمایم   نهایت   تواضع   و    با   بایدروش   مذکور  پاسخ دهیم.   اکنون   با شده     عنوان اه ی تالش نموده بودیم   هب دغدهغ  

با غنای امروز   ده است   وسیو تحقیق  هب بلو غ خویش ر  تدریس   اه پس از سال ،نظم تطبیقی فرموالسیون آموزشی سبککه  

؛با محوریت قوانین خاص،  تحت عنوان  و  مترقی   مجلددو هب صورت   رت از آاثر قبلی ،   علمی    بیشتر    و پیشرفته 

 

 .  و رد نظر آید امید است    هب لطف حضرت حق    مقبول  افتد.  می گردد    حقوقی کش  جامعهپیش •

ززیم  می بالم   فرهیخته   حقوقی  یچون همیشه  هب وجود   یک جامعه   • و    و سواس   با    زادگان    نجیبو   ایمان  دارم    که این   رد کشورع

تشخیصو خود صاحب   خاصی آاثر حقوقی   را دنبال می کننددقت  
تشخیص میانسره  از را      و سره   بوده  

  لذا رد اینجا مرا  دهند. 

-داانن و حقوقخوش فهم  کرده    و از تمام  حقوقحقوقی ی   را تقدیم آن جامعه     دردانی عمیق قلبی خویش ـسپاس و ق   تب

 رد این مدت  با  التفات هب  بی اخالقی اهی کاسبان علم حقوق، بسیار   ماهی دلگرمی  و قوت قلب بودند ،  خواانن گرانقدری  که

زریانیبسیار کوشیدند ،بی  نهایت قدردان و نیزوریاستاری  خاصه  وکیل بانو  الهه فالح که رد امر  این ارث را  که   سپاسگزارم و از ع

اهی  مجازی از طریق  نشانی رد جهت  بهبود  وغنای این ارث  انتقال نظرات و پیشنهادات  استدعایند ،  شایسته مطالعه دانسته ا

  .ذیل را دارم

انن اهل دقت/ا  رادتمند  حقوق •  فالح علی خواانن و حقوقدا

• www.dralifallah.com 

• Instagram: Dr_ali.fallah 

• Telegram: Dr_ali_fallah 

• Email: Dr.fallah.lawacademy@gmail.com 

 

•  
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اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به  ةدادرسی مدنی، مجموع آیین

عمومی، انقالب، تجدیدنظر،  یهادعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه ةیامور حسبی و کلّ

به  ،باشندموجب قانون موظف به رعایت آن می کشور و سایر مراجعی که بهعالی دیوان

 .رود کار می

 

مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع  کارآیین دادرسی _1ادهم

 .رعایت و تبعیت از آن می باشندحل اختالف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به 

مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب  کیفرییدادرس آیین _1ماده

صدور رأی، طرق متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، 

اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری 

 .دیده و جامعه وضع می شودو رعایت حقوق متهم، بزه

 .و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است طالبه ضرر... م _15 ماده

الغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه اب  _122ماده

وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه 

 .های عمومی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است

 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی   _18ماده
  .مدنی و کیفری است

  بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، اصول و قواعد حاکم _1تبصره
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  .در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است حضور

مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر  _2تبصره

 .استدر این ماده مستثنی و تابع این قانون 

  .رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست  _19ادهم

منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه   _1تبصره

 .ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است

عایت سایر تشریفات رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون ر  _ 8ماده

  .ودشآیین دادرسی مدنی انجام می

های تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه _9ماده

عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، 

تواند این منظور به دادگاه اعالم کنند، دادگاه می نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای

 .هرصورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است ابالغ را به آن طریق انجام دهد. در

باشد، رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب )قانون امورحسبی( می  _2ماده

مگرآنکه خالف آن مقررشده باشد.

( ق.آ.دکیفری، 15و1( ق.آ.د.کار، )1ق.آ.د.م و داللت قوانین خاص در مواد ) 1 براساس ماده -1    

که در نظم تطبیقی با  ( ق.ا.ح2(  ق.ح.خ و )9و  8( ق.ش.ح.ا و )19و  18( ق.آ.د.د.ع.ا، )122)

 "مقررات"و  "اصول "قوانین خاص مورد اشاره قرار گرفت، آیین دادرسی مدنی شامل دو بخش 

  رود.یدگی به دعاوی، در مراجع قضاوتی به کار میاست که در مقام رس

در دعاوی  حتیآیین دادرسی مدنی در تمام امور و دعاوی حاکم است )قواعد(  "اصول"غالباً  -2     

 در دعاوی خاص. مگرآن، در امور و دعاوی مدنی حاکم است )تشریفات(  "مقررات"خاص، ولی 

قبیل قانون امور حسبی، ایجاد مقررات  از آنجا که فلسفة وجودی قوانین خاص از  

ها ویژه برای دعاوی خاص است پس دیگر مقررات عمومی دعاوی، اصوالً شامل حال آن

ای سکوت داشته یا به شود. البته اگر قوانین خاص از قبیل قانون امور حسبی در زمینهنمی

 گردد.ها میآن قوانین عام ارجاع داده باشند، بازهم مقررات آیین دادرسی مدنی شامل
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است که بر امور و دعاوی و ای از بنابراین آیین دادرسی مدنی مجموعه ❖

 باشد:به تفکیک ذیل حاکم می

 

 

ماده است در دو   529اگر خواسته باشیم، کل مواد قانون آیین دادرسی مدنی را که شامل  -3     
 توانیم بگوییم:خالصه نماییم، می "مقررات"و  "اصول"بخش 
 ق.آ.دم. بیان شده است. 9تا 1آیین دادرسی مدنی غالباً در مواد  "اصـول"  

 ق.آ.دم. مورد تقنین قرار گرفته است.   529تا  10آیین دادرسی مدنی غالباً در مواد  "مقررات"  

 درهمه دعاوی =  حاکم است. آیین دادرسی مدنی « اصول» ∑◄1
 

 1ماده 
 ق.آ.د.م 

 1ماده 
 ق.آ.د.م

  9و  8مواد 
 ق.ح.خ

   1ماده 
 آ.د.کار

  3و  2مواد 
 ق. ا. ح

 19و  18مواد 
 ق.ش.ح.ا

 124الی  122مواد 
 ق.آ.د.د.ع.ا

دعاوی 
 مدنی

دعاوی 
 بازرگانی

دعاوی 
 خانواده

دعاوی 
 کار

امور 
 حسبی

شورای حل 
 اختالف

دیوان عدالت 
 اداری

)+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( 

 امور و دعاوی خاص =  حاکم است. آیین دادرسی مدنی « قرراتم» ∑◄2
 

دعاوی 
 مدنی

دعاوی 
 بازرگانی

دعاوی 
 خانواده

دعاوی 
 کار

امور 
 حسبی

شورای حل 
 اختالف

دیوان عدالت 
 اداری

)+( 
 حاکم است

 

)+( 
حاکم 
 است
 

(-) 
 حاکم نیست

(-) 
حاکم 
 نیست

(-) 
حاکم 
 نیست

(-) 
 حاکم نیست

(-) 
 حاکم نیست

 مگر درحالت سکوت یا ارجاع قوانین خاص به قانون آیین دادرسی مدنی

 نتیجه تطبیقی اصول و مقررات اینکه؛ 
 در قوانین خاص. حتی  همیشه حاکم است  آیین دادرسی )قواعد("اصول" 

اینکه قوانین  مگردر امور و دعاوی خاص حاکم نیست آیین دادرسی مدنی  )تشریفات("مقررات" 
 نی ارجاع داده باشد.خاص ساکت بوده و یا به مقررات آیین دادرسی مد
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کند مگر اینکه شخص یا اشخاص تواند به دعوایی رسیدگیهیچ دادگاهی نمی

 دعوا را برابر قانون درخواست قانونی آنان رسیدگی به ةمقام یا نمایند یا قائم یا وکیل نفعذی

  .نموده باشند

  

توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام مراجع حل اختالف کار نمی - 3ماده

 .ون درخواست نموده باشدیا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قان

ردد و چنانچه تعقیب مرتکب را گبزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می _10ماده
 .شودنامیده می« مدعی خصوصی»و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، « شاکی»درخواست کند، 

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و  _11ماده 
 .درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است

تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او  _12ماده 
 .شودموقوف می

نفع یا وکیل یا قائم مقام یا کنند که شخص ذیشعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ـ17ماده
 .ی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشدنماینده قانونی و

آید. درخواست شفاهی در رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می ـ16ماده
 .رسدمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میصورت

تشریفات آیین رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر  ـ 8ماده
 .دادرسی مدنی انجام می شود

-درخواست زبانی درصورت -ور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد درخواست در ام -13ماده
 .رسدمی کنندهمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست

یا وکیل یا محکوم علیه  شود که بههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میاحکام دادگاه -2ماده

.مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنمایدنماینده و یاقائمله یامقام قانونی او ابالغ شده و محکومقائم
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قانون آیین دادرسی مدنی و داللت مواد مورد اشاره در قوانین خاص،  اصوالً  2براساس ماده  -1   

 است.« درخواست نمودن و تقاضاکردن»متوقف به و صدور رأی « دعاوی حقوقی»رسیدگی به 

 گردد. ق.آ.د.م اصوالً در قالب فرم دادخواست تقدیم دادگاه می 48این تقاضا به موجب ماده  •

  آید.االصول درخواست نمودن با تقدیم دادخواست به عمل میق.آ.د.م علی 48و  2طبق مواد  •

 ق.آ.د.م، در سه مفهوم به کار رفته است؛ 2در عنوان دعاوی حقوقی ماده « دعوا»لفظ  -2  
دعوا به مفهوم توانایی قانونی مدّعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح و  •

به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن اّدعا و ترتّب آثار قانونی مربوط است. مفهومی که 
 ق.آ.د.م نیز به کار رفته است.  107ماده« ج»و بند 109، 84، 49، 19، 15، 11در مواد 

یگر دعوا به معنای منازعه و اختالفی است که در مرجع قضاوتی مطرح دریک مفهوم د •
ماده « ب»و بند  57، 52، 44، 1باشد. از جمله در مواد گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می

 ق.آ.د.م بدین مفهوم است.  107

 در برخی موارد نیز دعوا به معنای ادّعا به کار رفته است. ادعایی که در مرجع قضایی مطرح •
گردد. دعاوی تهاتر، نشده و یا در خالل رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی مطرح می

کار ق.آ.د.م در همین معنی و مفهوم به 142 صلح، فسخ، رّد خواسته به کار رفته در ماده
 که نیازی به تقدیم دادخواست ندارند. 1اند،رفته

مرافعه و امری است که ماهیت حقوقی دارد، دعوای مدنظر در مقررات آیین دادرسی مدنی،  -3   

های مدنی یا تجاری یا اداری و یا حتی کیفری باشد. به عبارت دیگر برای اعم از اینکه در دادگاه

اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی که شاید بهتر باشد آن را آیین دادرسی حقوقی بنامیم، مرجع 

 .ماً باید جنبه حقوقی داشته باشقضایی مهم نیست بلکه امرقضایی مهم است که حت

رسیدگی به آن، مستلزم ناشی از جرم و مطالبه ضرر و زیان ق.آ.د.ک  15به موجب ماده ؛ مثال 

درخصوص رد مال  2ق.ا 49و یا دعاوی مربوط به اصل  رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است

شود نیز مشمول تشریفات قانون های انقالب رسیدگی میهای نامشروع که در دادگاهناشی از ثروت

 آیین دادرسی مدنی است.
                                                           

 279الی  277، صص 1ج )دوره پیشرفته( ، شمس، دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی، - 1
 ، سوءاستفادهاز موقوفات استفاده ، قمار، سوء، سرقت، اختالس، رشوهاز ربا، غصب ناشی ثروتهای است موظف دولت قانون اساسی: 49 اصل -2

 صاحب و به را گرفته فساد و سایر موارد غیر مشروع اماکن ، دایر کردناصلی و مباحات موات زمینهای ، فروشدولتی ها و معامالتکاری از مقاطعه
 .اجرا شود دولت وسیله به شرعی و ثبوت و تحقیق با رسیدگیباید  حکم بدهد. این المال بیت او به نبودن معلوم رد کند و در صورت حق
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از جمله شرایط الزم و ضروری برای « اهلیتیذی»و « سمتیذی»، « نفعیذی»سه شرط اساسی -4     

و « نفعیذی»ق.آ.د.م به دو شرط اساسی 2است. ماده 1اقامه دعاوی است که مورد اجماع حقوقدانان

 2ق.آ.د.م قابل برداشت است.  84ماده  3ذی اهلیتی نیز از بند اشاره کرده است. شرط «  سمتیذی»

، وجود نفع مستقیم شخص خواهان است که باید نفعی حقوقی و «نفعیذی»مقصود از  -5      

 مشروع یعنی مورد تجویز قانونی بوده و ایجاد شده و باقی باشد.

اقامه دعواست و همانند سایر شرط « نفعیذی»خلط نمود. « حقیذی»را نباید با « نفعیذی»  
شروط احرازش مجوز شروع رسیدگی ماهوی است و عدم احرازش قرار رد یا عدم استماع دعوا 

شرط پیروزی در دعواست به نحوی که احرازش در رسیدگی « حقیذی»را به همراه دارد. اما 
 هانواخلیه منتهی به صدور رأی به نفع خواهان خواهد شد و عدم احرازش صدور رأی عماهوی 

 3.حقی او نداردای با ذیرا به همراه خواهد داشت. بنابراین ذی نفعی خواهان مالزمه
این است که اگر شخصی غیر از شخص حقیقی اصیل اقامه دعوا « سمتیذی»مقصود از  -6      
قرار کند باید سمت او که یک عنوان حقوقی اعم از قائم مقامی یا نمایندگی است مورد احراز می

ق.آ.د.م  378ق.آ.د.م درتجدیدنظر و  357و 335ق.آ.د.م به طورکلی و مواد  2گیرد. طبق ماده 
توانند درخواست رسیدگی به دعوا نمایند. در فرجام، عالوه بر اصیل، قائم مقام و نماینده نیز می

شده شخصی است که به جانشینی از دیگری صاحب همان حقوق و تکالیف « مقامقائم»مقصود از 
 نماید.حساب دیگری اقدام مینام و بهنیز شخصی است که به« نماینده»است و مقصود از 

که به الیهشوند و منتقلمقام مورث میمانند وراث که به صورت عام قائم مثال قائم مقام ؛ 
 .شوددهنده میمقام انتقالصورت خاص قائم

نماینده قراردادی مانند نمایندگی وکیل از موکل و یا ایقاعی مانند نمایندگی وصی  مثال نماینده؛  

از موصی و یا قانونی مانند نمایندگی ولی از فرزند و مدیر از شرکت و یا قضایی مانند نمایندگی قیم 

به شمار از صغیر یا مجنون و نمایندگی امین از جنین. شایان ذکر است که مدیرتصفیه نیز نماینده تاجر 

 مقام محسوب شده است.قانون تجارت قائم 418بنا به نص ماده آید ولی می

                                                           
؛ همچنین صدرزاده افشار، دکترمحسن، آیین 63متین دفتری، دکتراحمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ش رجوع کنید: - 1

 502و همچنین شمس، دکترعبداهلل، منبع پیشین، ش  18دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 
ق.آ.د.م شرایط عمومی اقامه دعوا را به صورت سلبی بیان نموده و فقدانشان را ایراد نامیده است. اگر بخواهیم  84گفت ماده توان می - 2

اهلیت  -3فقدان امرمطروحه  -2صالحیت  -1را به صورت شرایط عمومی اقامه دعوا برشمریم عبارت خواهند بود از:   84بندهای ماده 
 مهلت قانونی -11ذی نفعی  -10جزمیت  -9مشروعیت  -8اثرقانونی  -7امرمختومه فقدان  -6سمت  -5طرفیت  -4
 ق.آ.د.م 130و همچنین ر.ک به ماده  -به بعد  505شمس، دکترعبداهلل، منبع پیشین، ش رجوع کنید: - 3
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ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی قضات دادگاه

موضوعه کامل یا صریح نبوده یا که قوانین صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی

متعارض باشند یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر 

که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر اصول حقوقی اسالمی یا فتاوی معتبر و

به دعوا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا نمایند و نمی

و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن 

 .محکوم خواهند شد

خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را 

 .جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد

 مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعواـ 4ماده

 .شوندرسیدگی کرده و رأی صادر نمایند واال مستنکف از احقاق حق شناخته می

مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه  _3ماده 

ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد 

 .می شود، جلوگیری کنند ی کیفریاختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرس

ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده امور حسبی اموری است که دادگاه -1ماده

 وقوع اختالف و منازعه بینوتصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر

 .ها باشداشخاص و اقامه دعوی از طرف آن

دیگری  آید مگر این که در قانون ترتیباجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می - 4ماده 

در مواردی که دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف  .شده باشدمقرر 

همچنین در .شوداجراییه صادر نمی ،نیست از قبیل اعالم اصالت یا بطالن سند علیهمحکوم

 ها و مؤسسات  دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرایسازمان مواردی که
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ها و مؤسسات مزبور اجراییه الزم نیست و سازمان ها صورت گیرد صدورحکم باید به وسیله آن
 .دستور دادگاه حکم را اجرا کنند مکلفند به

بیابد و اگر نیابد  مدونه هر دعوا را در قوانین کند حکم کوشش است موظف قاضی :167 اصل
 بهانه تواند به را صادر نماید و نمی قضیه معتبر، حکم یا فتاوای منابع معتبر اسالمی با استناد به
  .ورزد امتناع دعوا و صدور حکم به از رسیدگی مدونه قوانین یا تعارض یا اجمال یا نقص سکوت

 که دولتی هاینامهها و آییننامهتصویب ها مکلفند از اجرایدادگاه قضات -170اصل 
 اریخودد است مجریه قوه از حدود اختیارات یا خارج اسالمی و مقررات با قوانین مخالف

تقاضا کند. اداری عدالت را از دیوان مقررات گونه این تواند ابطال می کنند و هر کس
 

 

ق.آ.د.م، دو تکلیف را به صورت الزم و ملزوم یکدیگر  2ق.آ.د.م در تعاقب ماده   3 ماده -1      

داند و از سویی میالزمه رسیدگی را درخواست کردن  2کنند به نحوی که از یک سو ماده بیان می

داند و امتناع و استنکاف از رسیدگی بعد از درخواست، دادگاه را ملزم به رسیدگی می 3دیگر ماده 

تکلیف دادخواه درخواست نمودن با تقدیم فرم دادخواست است   1دهد.را مشمول مجازات قرار می

 است. و در مقابل تکلیف دادگاه رسیدگی کردن به درخواست در حدود دادخواست

وار کنارهم قرارگرفته است به نحوی که درحلقه ق.آ.د.م بسیار زیبا و زنجیر 3تا  1مواد  

( 1اول این زنجیر، اصول و مقررات حاکم بر دادخواهی را مورد شناسایی قرار می دهد )ماده

شود که دادگاه داند و یادآور میی دادخواهی میو در حلقه دوم درخواست نمودن را الزمه

کند که دادگاه ( و نهایتاً درحلقه سوم مقرر می2کند )مادهرأساً در امور حقوقی دخالت نمی

 (.3ملزم به رسیدگی و دادخواهی است )ماده

با وجود این که غالباً نقطه مقابل تکلیف، اختیار است، قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد  -2       

مقابل تکلیف را امتناع دانسته است و نه اختیار،  یعنی در دو مورد قاضی دادگاه  نه تنها تکلیفی  نقطه

به رسیدگی ندارد بلکه اختیاری هم بر رسیدگی ندارد و ممنوع از رسیدگی است به نحوی که تکلیف 
                                                           

تظلمی مطابق هر یک از مقامات قضائی که شکایت و » :13۷۵قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  ۵9۷الف( ماده  -1
آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا  شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف

 یح قانون رفتاربه تأخیر اندازد یا بر خالف صرتناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خالف قانون 
در هر صورت به تأدیه خسارات  شود وکند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می

 مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و : »1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  16ب( ماده« .وارده نیز محکوم خواهد شد
 استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.-5شوند: ...  شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می
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رسیدگی صادر  گردد و در نهایت باید قرار امتناع ازبه رسیدگی او تبدیل به امتناع از رسیدگی می

 ؛ نماید تا دادرس دیگری مکلف به رسیدگی شود

  ق.آ.د.م قاضی مجتهدی است که قانون را خالف شرع بداند. 3مادهمورد اول در تبصره 

  ق.آ.د.م قاضی است که مشمول ایراد رد دادرس شده است. 92و 91مورد دوم در مواد 

طلبند به نحوی که دقت در شرایط تحقق میهای فوق جنبه استثنائی داشته و تفسیر مضیق را مقرره

 ها بسیار مهم است. امتناع از رسیدگی در آن

را خالف « قانون»باشد و « مجتهد»ق.آ.د.م قاضی حتماً باید  3المثل درتبصره ماده فیمثال؛  

 شرع بداند تا تکلیف به رسیدگی او تبدیل به امتناع از رسیدگی گردد، حال؛ 

 نبوده است.  مجتهدکه قانون را خالف شرع بداند مکلف به رسیدگی است؛ چرا که  قاضی ◄ 

را خالف شرع بداند نیز مکلف به رسیدگی است؛ چرا که پرونده قاضی مجتهدی که ◄ 

 را خالف شرع ندانسته است.  قانون

ممنوع از ق.ا  170البته باید دقت داشت که به هرحال، قضات اعم از مجتهد یا غیرمجتهد طبق اصل

 های دولتی مخالف قانون هستند و باید از اجرای آن خودداری نمایند.نامهها وآییننامه اجرای تصویب

 

طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید  ها مکلفند در مورد هر دعوا بهدادگاه

 .صورت عام و کلی حکم صادر کنند به

مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند  ،مراجع حل اختالف کار - 5 ماده

 .و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است

شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید  - 60ماده
 .به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند

 .باشدحکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی - 3ماده 
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ها به طور خاص یعنی مستدل و مستند نمودن آرای صادره به مواد تعیین تکلیف دادگاه -1     

 که مغایر با شرع نباشد.قانونی یا شرعی یا اصولی

ندارد بلکه رسیدگی کردن « طورجداگانه»ای با به رسیدگی کردن مالزمه« طورخاص»به   

به چندین موضوع رسیدگی نموده و در قالب یک رأی نسبت « طورتوأمان»توانند به ها میدادگاه

 ها اظهار نظر نمایند مشروط بر این که مستندات هر موضوع را به طورخاص تعیین نمایند.به آن

همانطور که ق.آ.د.م منحصر به تعیین تکلیف به صورت صدور حکم نیست. بلکه  4ماده  -2    

ها باید دادگاه« احکام»و « هاقرار»داشت های عمومی و انقالب مقرر میقانون تشکیل دادگاه 9ماده 

 باشند.ق.آ.د.م می 4هم مشمول ماده « هاقرار»مستدل و مستند به قانون، شرع و اصول باشد. بنابراین 

مبانی رأی صادره، احتماالً صدور حکم عام و کلی ممنوع است چرا که فارغ از ضعف در  -3    

به جهت نامعین بودن موضوع حکم، قابل اجراء نیز نخواهد بود مگر اینکه صدور چنین حکم عام 

عدالت اداری بوده و جنبة  کشور یا دیوانعالی کلی نه از سوی دادگاه بلکه از سوی دیوانو 

 ؛ قانونگذاری داشته باشد که در این صورت اشکالی ندارد
 

عالی کشور درخصوص  عمومی دیوان از طریق هیأت «رأی وحدت رویه»صدور 

و از طریق عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص  و از طریق هیأت

 درخصوص  مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی

عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص  از طریق هیأت «رأی ایجاد رویه» و صدور

توانند از مصادیق بال اشکال بودن صدور حکم عام و میوجود حداقل پنج 

 ق.آ.د.م خروج موضوعی دارند. 4شمار آیند که از ماده  کلی به

 فوق و رأی ایجاد رویه  در ادامه ضمن بررسی تطبیقی آرای وحدت رویه صادره از سه نهاد          

 ی صدور رأی اصراری نیز خواهیم پرداخت و وجوه افتراق و دیوان عدالت اداری، به نحوه

 اشتراک آن با آرای وحدت رویه را مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد؛

 آن براساس باشد که و اصولی مواد قانون و مستند به ها باید مستدلدادگاه احکام -66 اصل
 .است صادر شده حکم
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 ی صدور های تطبیقی نحوهفرمول

 « رأی اصراری« » رأی ایجاد رویه« » رأی وحدت رویه»
 

 قانون آیین دادرسی کیفری 471طبق ماده « رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور» فرمول صدور

 = رأی وحدت رویه 4/3صدور آرای مختلف + جلسه هیأت عمومی دیوان عالی + با حداقل   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی نکته اینکه در امور کیفری؛  •

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی 

مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و 

 .مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شودمطابق 
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ها نسبت به هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه: مرحله اوّل  
و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین،  ، کیفریموارد مشابه، اعم از حقوقی

 .صادر شود مختلفی یآرا

رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که : مرحله دوّم  

ایجاد وحدت آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور 

ها یا عالی کشور یا دادگاهدرخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان  رویه

توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی دادستانها یا وکالی دادگستری نیز می

 کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا درنهایت:   

معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و 

تا موضوع مورد اختالف را مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود 

بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب 

ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزم االتباع دیوان عالی کشور و دادگاه

 .قطعی شده بی اثر استاست؛ اما نسبت به رأی 

 



 

 24 و فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی  جامع روان ، شرح۞

مواردی که هیأت عمومی  ةیکلّ ردقانون آیین دادرسی کیفری؛  472ماده نکته دیگر اینکه طبق  •

دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام 

دستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از گردد، باید با حضور داسایر وظایف قانونی تشکیل می

 .کنداتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان قانون آیین دادرسی کیفری؛   473 مادهنکته دیگراینکه طبق  •

 .استعالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که صادر می شود، قابل تغییر 

 قانون دیوان عدالت اداری  89و 8طبق مواد « رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری» فرمول صدور

 = رأی وحدت رویه 3/2عمومی دیوان عدالت + با حداقل  هیأتصدور آرای متعارض + جلسه   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و موجب نقض آراء  مذکور نسبت به آینده است اثر آرا وحدت رویهنکته اینکه درست است  •

لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده  ،شودسابق نمی

شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی 

را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع 

 وحدت رویه جدید است. ی و صدور رأی برطبق رأیشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگمی

از یک یا چند شعبه  یمتعارض یآراهرگاه در موارد مشابه، مرحله اوّل:   

 .صادر شده باشدعدالت اداری  دیوان

موظف است به محض اطالع، موضوع را  عدالت رئیس دیوانمرحله دوّم:   

 مطرح نماید.  عدالت دیوان ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی

پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم  دیوان عدالت هیأت عمومی: درنهایت  

با  عدالت هیأت عمومی دیوان .نمایدرأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می

شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی 

این رأی . تشکیل می شود و مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است

برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. اثر 

 .مذکور نسبت به آینده است وحدت رویه یآرا
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 های مستقیمقانون مالیات   258طبق مواد« رأی وحدت رویه شورای عالی مالیاتی» فرمول صدور

 = رأی وحدت رویه 3/2عمومی شورای عالی مالیاتی + با حداقل  هیأتهای مختلف + جلسه رویه  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قانون دیوان عدالت اداری  90و 8طبق مواد « رأی  ایجاد رویه دیوان عدالت اداری» فرمول صدور

 = رأی وحدت رویه 3/2عمومی دیوان عدالت + با حداقل  هیأتصدور آرای متعارض + جلسه   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات ق.ت.آ.د.ع.ا؛  89 تبصره مادهنکته اینکه طبق  •
ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از  آنموضوع 

 .گیرددادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می

از دو یا چند شعبه  پنج رأی مشابههرگاه در موضوع واحد حداقل ل: مرحله اوّ   
 .صادر شده باشد عدالت اداری دیوان
می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و  عدالت رئیس دیوان مرحله دوّم:  

 تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید.

در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد،  :درنهایت  
با شرکت حداقل  عدالت نماید. هیأت عمومی دیوانآن را برای ایجاد رویه تصویب می

شود و دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می
این رأی برای سایر شعب دیوان،  .حاضر استمالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای 

 .است ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االتباع
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های هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویهمرحله اوّل:   
 .مختلف اتخاذ شده باشد

سازمان امور مالیاتی کشور یا وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل : مرحله دوّم  
 دهد.می ارجاع هیأت عمومی شورای عالی مالیاتیموضوع را به  رئیس شورای عالی مالیاتی

سای ؤهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و ر درنهایت:  
شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل  شعب و در غیاب رئیس

 و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده
نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا صدور رأی می

و مأموران  اختالف مالیاتیهای حلقطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت
 .االتباع استدر موارد مشابه الزم مالیاتی

. 
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 صادره از سه مرجع دیوان« رأی وحدت رویه»اهل دقت لطفاً دقت فرمایید که تا اینجا با 
دیوان عدالت « رأی ایجاد رویه»و  ن عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی عالی کشور و دیوا

اداری، آشنا شدیم که همگی جنبه الزام آور دارند. اما قانونگذار نهاد دیگری نیز تحت عنوان 
که جنبه ارشادی دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی معرفی کرده است که « رأی اصراری»

 پردازیم:وجوه افتراقش با رأی وحدت رویه میدرادامه به شرح آن و بیان 
 

 ق.آ.د.م 408ق.آ.ک و  470طبق مواد « رأی  اصراری دیوان عالی کشور » فرمول صدور

 نقض حکم در دیوان عالی کشور + اصرار شعبه مرجوع الیه به رأی سابق = رأی اصراری  

 408ق.آد.ک  و  470اساس مواد بر «کشور رأی اصراری دیوان عالی»صدوردرخصوص پروسه 
   با سه حالت مواجه است؛عالی کشور مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانباید گفت ق.آ.د.م ، 
 )کشور عالی نظر دیوان تحقیقات، باید تحقیقات موردنقصدر صورت نقض رأی به علت  الف

 را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. 
 )عالی کشور  نظر دیوانبا تبعیت ازدر صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی،  ب

 کند. رسیدگی ماهوی و انشای رأی می
 )طی مراحل ذیل ممکن است رأی اصراری صادر کنددر صورت نقض حکم ج ، : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تواند باشد بلکه میکشور نمیالیه مکلف به تبعیت از دیوان عالیدادگاه مرجوع اوّل:  
تواند با اصرار الیه میرأیی صادر نماید که مطابق رأی منقوض باشد. بنابراین دادگاه مرجوع

 صادر نماید. « رأی اصراری»به رأی منقوض 
به   الیه، فرجامکه نسبت به رأی اصراری صادره توسط دادگاه مرجوعدر صورتی دوّم:  

 الیهگردد. اگر شعبه مرجوعکشور ارجاع میعمل بیاید، پرونده دوباره به یکی از شعب دیوان عالی
 .نمایدرأی اصراری را بپذیرد آن را ابرام می شور استدالل دادگاه صادرکنندهدیوان عالی ک

ی مزبور حق در صورت عدم پذیرش استدالل رأی اصراری از جانب شعبه دیوان، شعبه سوّم:  
 کشور مطرح شود.پرونده باید در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالینقض رأی اصراری را ندارد و 

در صورتی که هیأت عمومی، استدالل مندرج در رأی اصراری را موافق قانون  :چهارم  
« رأی اصراری»دانان، اصطالح درعرف حقوقنماید. تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می

شود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پی رسیدگی فرجامی نسبت به به آرایی گفته می
و حال آنکه به واقع رأی چهارم(  )یعنی تحقق مرحلهنماید. ها صادر میآرای اصراری دادگاه

 اول( )یعنی تحقق مرحلهان عالی کشور کند و نه دیوالیه اولیه صادر میاصراری را دادگاه مرجوع
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عمومی، استدالل شعبه دیوان را مورد ابرام قرار دهد، حکم اصراری  هیأتدر صورتی که   

الیه )دادگاه سوم( صادر را نقض و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع خواهد نمود. دادگاه مرجوع

عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید که این حکم  هیأتبعیت از استدالل باید به ت

 (17/5/1380 - 3233/7قطعی است.    )نظریه مشورتی شماره 

 

 
یا قرار  ✓ به حکم  ناظر  یه  حدت رو رأی و

 .است
 رأی اصراری فقط ناظر به حکم است. ✓

مه قضااااات و  ✓ یه برای ه رأی وحدت رو

ساات و در حکم آورامحاکم قضااایی الزام

 باشد.قانون می

رأی اصااراری جنبه ارشااادی دارد و بر  ✓

ست و فقط بر  ضات الزام آور نی همه ق

 .آور استشعبه اصرارکننده الزام

صدور رأی وحدت رویه با حضور حداقل  ✓

ضای  شاران و اع ست سا و م سه چهارم رؤ

 است.کیفری  و معاون تمام شعب حقوقی

صدور رأی اصراری با حضور حداقل  ✓

سااا و مسااتشاااران شااعب ؤسااه چهارم ر

 است.کیفری  یا حقوقی

آرای  وجودرأی وحدت رویه در نتیجه  ✓

 است .مختلف 

یک  وجود  نتیجه   رأی اصااراری در ✓

 ازشعبه است.رأی صادره 

در نتیجه آگاهی رئیس  رأی وحدت رویه ✓

دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 

سبت به موضوع  از صدور آراء مختلف ن

 . آیدبدست می مشابه

رأی اصااراری در نتیجه در خواساات  ✓

عاالی شاااعباه دیوان از رئیس دیوان

 .کشور است

 

 

وجوه افتراق تطبیقیبررسی
«رأی اصراری»و « رأی وحدت رویه»

«رأی اصراری» «رأی وحدت رویه»
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آیین دادرسی مدنی و استثنائات وارد بر آن که   "اصول"در پایان، اشاره ای مختصر و تطبیقی به   

 ردد؛ق.آ.د.م مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت خواهیم داشت تا تسلطی جامع حاصل گ 9تا  1در مواد 

 

 

 اصول + مقررات = آیین دادرسی مدنی )اصل شناسایی( ◄ 1فرمول 

 

ق.آ.د.م در مقام شناسایی مفهوم آیین  1همانطور که مالحظه شد، قانونگذار در ماده 

 2دانست و در ادامه از ماده « مقررات»و « اصول»را مجموعة  دادرسی مدنی آن

 10حتی در قوانین خاص را برشمرد و از ماده  «اصولِ همیشه حاکم»ق.آ.د.م به بعد 

 مگردر قوانین خاص را مورد تقنین قرار داد. «اکممقررات غالباً ح»ق.آ.د.م به بعد 

 دعاوی حقوقی = رسیدگی )اصل تقاضا(  ×درخواست  ◄ 2فرمول 

ق.آ.د.م رسیدگی به هر دعوا اصواًل مستلزم درخواست بود. یعنی در امور  2طبق ماده 

 کرد. رسیدگی نمیاقدام به راساً  دادگاه حقوقی

درخواست اصطالحی که در مقابل  "درخواست"از 2دقت داشتیم که مقصود ماده 

یی است که در مقابل اقدام "تقاضا"رود نیست. بلکه مراد به کار می« دادخواست»

اصل بر تقدیم دادخواست  48شود. زیرا براساس ماده دادگاه استفاده می«  رأساً »

ق.آ.د.م با دو اصل  48و  2است و نه درخواست. به عبارت دیگر مستنداً به مواد 

ق.آ.د.م تقاضای رسیدگی نمودن است و اصل  2یم. اصل اول به موجب ماده امواجه

توان ق.آ.د.م تقدیم و طرح دادخواست است. به نوعی می 48دوم به موجب ماده 

 ق.آ.د.م(  48و  2گفت؛ اصل بر درخواست به شکل تقدیم دادخواست است. )جمع مواد

کند ه دادگاه مراجعه میشخص خواهانی که از خانه خود حرکت کرده و ب مثال؛ 

کند و اینکه ساً کاری نمیأداند که دادگاه برای او رق.آ.د.م است چون می 2مشمول ماده

 شود.ق.آ.د.م می 48کند مشمول ماده در دادگاه اقدام به طرح و ثبت دادخواست می

ق.آ.د.م در تأمین 118مواردی چون ماده      

ق.آ.د.م در دستور موقت وجود دارند که دادگاه رأساً در امور حقوقی  324خواسته و  ماده 

جای خود خواهد آمد. کند. که شرح آن دراقدام می
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 درخواست + رعایت قوانین =  تکلیف  دادگاه به رسیدگی )اصل تکلیف( ◄ 3فرمول 

 

 ق.آ.د.م  3ق.آ.د.م دادخواه ملزم به درخواست است، طبق ماده  2حال که طبق ماده 
ها اصل برتکلیف قضات دادگاه 3ملزم به رسیدگی است. بر اساس ماده دادگاه  نیز 

به رسیدگی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت است. سکوت یا نقص یا اجمال 

یا تعارض قوانین نیز مانع اجرای اصل فوق نیست و باید در وهله نخست براساس 

بر و اصول حقوقی قانون و در وهله بعد براساس منابع معتبراسالمی یا فتاوی معت

 که مغایر شرع نباشد اصل مذکور اجرا گردد.

تکلیف بر رسیدگی تبدیل به دو مورد اصلِ در     

امتناع از رسیدگی شده  است. در این موارد نه تنها دادرس مکلف به رسیدگی نیست 

  صادر نمایند: "قرار امتناع"بلکه ممنوع از رسیدگی است و باید قرار ممنوعیت یا اصطالحاً 

 ق.آ.د.م( 3)تبصره ماده قاضی مجتهدی که قانون را خالف شرع دانسته است.  -1

 ق.آ.د.م( 92و  91قاضی که مشمول ایراد رد دادرس شده است.) مواد  -2

 تعیین تکلیف به طورخاص(  )اصل هر دعوای جداگانه = رسیدگی خاص ×درخواست  ◄ 4فرمول 

 

ها ق.آ.د.م اصوالً صدور حکم به صورت عام و کلی ممنوع است و دادگاه 4 طبق ماده

توانند توأمان مکلف به تعیین تکلیف هردعوا به طورخاص هستند. هرچند می

رسیدگی نمایند و ملزم به رسیدگی جداگانه نیستند.

صدور "و " صدور رأی وحدت رویه"در دو مورد      

 آمد. 4حکم کلی و عام مجاز است که شرح آن در ذیل ماده صدور " رأی ایجاد رویه

 ها + در حالت مطلق = قطعیت آرا  )اصل قطعیت آرا(آرای صادره  دادگاه ◄ 5فرمول 

 غیرقابل شکایت است.ها قطعی و ق.آ.د.م اصواًل آرای مطلق دادگاه 5طبق ماده 

آرای قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام      

ق.آ.د.م و آرای شوراهای  441الی  305اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مذکور در مواد خواهی، 

باشند.ها در ذیل مواد مربوطه آمد،  مشمول اصل قطعیت آرا نمینحل اختالف که شرح آ

 )اصل رعایت قوانین آمره(رعایت نظم + اخالق حسنه = ترتیب اثر به درخواست   ◄ 6فرمول 

و  یعنی )قوانین آمره مدونه(« نظم عمومی» ق.آ.د.م اصل بر رعایت  6طبق ماده 

قراردادهایی  قوانین آمره غیرمدونه( در تمام عقود ویعنی )« اخالق حسنه»همینطور 
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ها به  تراضی د. بنابراین دادگاهنگیرها مورد رسیدگی قرار میاست که در دادگاه

 دهند.برخالف قوانین آمره اعم از نوشته یا غیر نوشته ترتیب اثر نمی

مقررات البته پرواضح  است که تراضی برخالف قوانین مخیره و تکمیلی مانند 

 ها نیز قابل ترتیب اثر است. صالحیت محلی مجاز بوده و در دادگاه

 (ای بودن)اصل دو درجه  سیدگی ثانویه =  ترتیب در رسیدگیرسیدگی اولیه + ر ◄ 7فرمول 

 

باالتر مستلزم  ةق.آ.د.م اصوالً رسیدگی به ماهیت هر دعوایی در مرحل 7 طبق ماده

تر است.پایین ةرعایت ترتیب در رسیدگی و صدور حکم در  مرحل

ص ثالث مشمول رسیدگی نسبت به اشخا     

ق.آ.د.م، جلب شخص  130شود یعنی ورود شخص ثالث در ماده ق.آ.د.م نمی 7ماده 

ق.آ.د.م بدون رعایت  417ق.آ.د.م و اعتراض شخص ثالث درماده  135ثالث در ماده 

  توانند در مراحل باالتر مطرح شوند.ترتیب می

 )اصل فراغ دادرس(رس + إنشاء رأی = فراغت از دادرسی  خاتمه رسیدگی داد ◄ 8فرمول 

ی نمود ولو اینکه هنوز دادنامه أق.آ.د.م اصوالً به محض اینکه دادرس انشاء ر 8طبق ماده 

صادر نشده باشد، از دادرسی فارغ شده و دیگر نه خودش و نه هیچ مقام رسمی یا سازمان 

 یا اداره دولتی حق دخل و تصرف نسبت به آن را ندارد و نمی تواند آن را تغییر دهد.

 309مذکور درماده  یأر مبحث تصحیح      

.د.م و طرق شکایت عدولی اعم از واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که عدول ق.آ

 شوند.صادره مجاز است مشمول اصل فراغ دادرس نمی یأر همان دادرس از 

 ی + انتشار  = اعمال فوری و عطف به ماسبق  )اصل فوریت(تصویب قوانین شکل ◄ 9فرمول 

دارد و  ق.آ.د.م اصواًل قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به گذشته اثر 9اده طبق م

شود و به نوعی به صورت فوری حتی نسبت به دعاوی اصطالحاً عطف به ماسبق می

 گردد.قبل از اجرای این قانون نیز اعمال می

مقررات حقوق مکتسبه )حق شکایت کسب       

شده( و صالحیت محلی مشمول اصل فوق نبوده و تابع همان قوانین سابق هستند 

 مگر اینکه آن قوانین خالف شرع شناخته شوند که شرح آن آمد.
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چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانونِ حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، کدام مورد صحیح  -1

 (1397)وکالت  &( 1391)وکالت  &( 1387)وکالت      است؟                                                     

 تواند از رسیدگی امتناع کند و نوع دعوا اثری ندارد.( می1

 ( فقط در دعاوی غیر مالی می تواند از رسیدگی امتناع کند.2

 ( باید از رسیدگی امتناع کند، مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.3

 ( باید از رسیدگی امتناع کند، حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.4

ر امتناع از رسیدگی در حالتی که قاضی ق.آ.دم، صدور قرا 3طبق تبصره ماده پاسخ تشریحی؛   

مجتهد، قانونِ حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، به طور مطلق الزامی دانسته شده است و نوع دعوا اعم 

 پاسخ صحیح است. 4کند، بنابراین گزینهاز مالی یا غیرمالی، نکاح یا طالق تقاوتی در این زمنیه نمی

(1393)وکالت                  کدام مورد در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده ، صحیح است؟    -2  

( بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. 1  

تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.( با رعایت کلیه 2  

( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی.3  

( با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. 4  

همانطور که بیان شد اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همیشه حاکم است  پاسخ تشریحی؛ 

از آنجایی قوانین خاص.  تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم است مگر در حتی در قوانین خاص و

اه خانواده قانون خاص دارد پس مشمول تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست البته طبق دادگکه 

 پاسخ صحیح است. 4ضروری است،  بنابراین گزینه  در آن تقدیم دادخواست ق.ح.خ 8 ماده
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 (1398ارشد سراسری )    شود؟   دت رویه دیوان عالی کشور صادر میدرکدام مورد زیر، رأی وح -3

ها)محاکم(، نسبت به موارد کشور، دیوان عدالت اداری یا دادگاهگاه از شعب مختلف دیوان عالی( هر1

 مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شود.

ها)محاکم(، نسبت به موارد مشابه، با استنباط دادگاهکشور یا ( هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی2

 متفاوت از قوانین، آرای مخالف صادر شود.

 ( نسبت به مواد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مخالف صادر شود.ها)محاکم( فقط هرگاه از دادگاه3

 نظر حاصل شود.اختالفها)محاکم( تالی و عالی، در تفسیر قانون (  فقط هرگاه بین دادگاه4

ق.آ.د.م اشاره شد صدور رأی وحدت رویه در مواد  4همانطور که در ذیل ماده  پاسخ تشریحی؛   

ق.آ.د.د.ع.ا، استثنائاً به صورت رأی عام مجاز و ممکن بود. با دقت در روند صدور  89ق.آ.د.ک و  471

گرفت، وجود ق.آ.د.م مورد بررسی تطبیقی قرار  4رأی وحدت رویه دو ماده مذکور که عیناً ذیل ماده 

در « آرای متعارض»در صدور رأی وحدت رویه قانون آیین دادرسی کیفری و وجود « آرای مختلف»

قانون دیوان عدالت اداری از جمله شرایط مقدماتی بیان شد. همچنین بیان شد که مرجع صدور رأی 

ری است. وحدت رویه نسبت به آرای متعارض در شعب دیوان عدالت اداری، خود دیوان عدالت ادا

گزینه ها، و ثانیاً با دقت در مراجع صدور آن« آرای متعارض»و « آرای مختلف»بنابراین اوالً با دقت در

را پاسخ صحیح اعالم نموده است. 2نه گزینیز سازمان سنجش صحیح است و  2

ها، های ......................... است و آیین رسیدگی به آنمرجع رسیدگی به دعاوی تجاری، دادگاه -4

 (1393کارشناسی ارشد سراسری )        شود؟         لقاعده، برابر قانون ........................ انجام میاعلی

 آیین دادرسی تجاری -( عمومی2                                           آیین دادرسی مدنی -( عمومی1

 آیین دادرسی تجاری -(  تجاری4                                               آیین دادرسی مدنی -( تجاری3

ق.آ.د.م تفصیالً شرح داده شد، دعاوی تجاری همانند  1همانگونه که ذیل ماده  پاسخ تشریحی؛   

دهند مشمول اصول و تشریفات آیین دادرسی دعاوی مدنی که به طور کلی دعاوی حقوقی را تشکیل می

پاسخ صحیح است. 1شوند. بنابراین گزینه های عمومی حقوقی رسیدگی میمدنی بوده و در دادگاه

 (1400)تألیف مؤلف                 مقررات صالحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی؛ -5
 اثر است و اثر فوری دارند.ها بی( آمره بوده و توافق خالف آن1
 اثر است و اثر فوری ندارند.ها بی( آمره بوده و توافق خالف آن2
 اثر نیست و اثر فوری دارند.ها بی( آمره نبوده و توافق خالف آن3
 اثر نیست و اثر فوری ندارند.ها بی( آمره نبوده و توافق خالف آن4

ق.آ.د.م شرح داده شد و در جدول تطبیقی انتهای  9و  6همانطور که ذیل مواد  پاسخ تشریحی؛    

ق.آ.د.م، دو اصل آمره بودن و اصل فوری بودن مقررات آیین دادرسی مدنی مورد بررسی  9ماده 

اند و نه شامل گیری شد که مقررات صالحیت محلی نه شامل اصل آمره بودنتطبیقی قرار گرفت، نتیجه

 پاسخ صحیح است. 4اند و اثرفوری ندارند. بنابراین گزینه که جزء قوانین مخیرهاصل فوریت، بل
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بندی مباحث استفاده نمودیم طرح مسئله هفت های آیین دادرسی مدنی برای جمعها در کالسروشی که سال 

در پایان هر بخش با طرح مسائل هفت سعی  1نهایت استبوده است. از آنجایی که عدد هفت نماد جامعیت و بی

بندی مباحث مطرح شده خواهیم داشت.  خوانندگانی که توان پاسخگویی به این مسائل را داشته درمرور و جمع

اند.ی جامع نسبت به مباحث آن بخش دست یافتهباشند، به واقع به فهم و تسلط

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

  آیین دادرسی مدنی همان قواعد و تشریفات حاکم بر دادرسی حقوقی است.  (1

 در دعاوی حقوقی اصل بر درخواست به شکل تقدیم دادخواست است. (2

 قاضی مجتهدی که قانون را خالف شرع تشخیص ندهد مکلف به رسیدگی است. (3

 اصل بر عدم رسیدگی توأمان نیست بلکه اصل بر رسیدگی دعاوی به طور خاص است. (4

صل  (5 ست یعنی در حالت اطالق،  ا صادره از محاکم قطعی و غیرقابل تغییر ا به طور مطلق، آرای  

 ل بر فراغ دادرس پس از صدور رأی  است.هاست و اصبر قطعیت آراء دادگاه

تراضی برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه مجاز نیست همانطور که عدم رعایت ترتیب در دادرسی مجاز  (6

 .هاستای آننیست و این یعنی اصل بر آمره بودن مقررات آیین دادرسی است و اصل بر رسیدگی دو درجه

ست مگر اینکه حقوق  (7  سی ا شدن قوانین و مقررات آیین دادر سبق  صل بر فوریت و عطف به ما ا

سبه سبق مکت شده و قانون جدید عطف به ما صل فوریت ن شامل ا شد که  شودای مطرح با ولو اینکه  ن

 .شودخالف شرع تشخیص داد 

 پاسخ تشریحی؛ 
 دانست صحیح است.)تشریفات( می که آیین دادرسی را اصول )قواعد( و مقررات ق.آ.د.م 1عبارت اول طبق ماده  ✓

 صحیح است. دانستمیق.آ.د.م که درخواست ذی نفع به شکل دادخواست را الرم  48و  2عبارت دوم طبق مواد  ✓

 ق.آ.د.م صحیح است.  3عبارت سوم طبق مفهوم تبصره ماده ✓

 دانست و نه عدم رسیدگی توأمان صحیح است.ق.آ.د.م که صرفاً اصل را بر رسیدگی خاص می  4عبارت چهارم طبق ماده  ✓

ق.آ.د.م که اگر آراء بدون قید و مطلق باشد مشمول اصل قطعیت است و اگر  8و  5عبارت پنجم  طبق مواد  ✓

 دادرس فارغ از رسیدگی شود و انشاء رأی نماید، مشمول اصل فراغ دادرس است صحیح است.

ای نظم عمومی و اخالق حسنه همان قواعدآمره نوشته و نانوشتهکه  ق.آ.د.م 7و 6عبارت ششم  طبق مواد  ✓

 ی رسیدگی پایین و باالرعایت دو درجه همانو رعایت ترتیب نیز  نمودمیکه اصل آمره بودن را بیان  بود

 ، صحیح است.بود

حقوق مکتسبه استثنای اصل فوریت  بیان شد،ق.آ.د.م ناصحیح است، زیرا  9عبارت هفتم طبق قسمت اخیر ماده 

اینکه خالف شرع باشد. سابق خالف شرع باشد نه ولو مگر اینکه قانون است،و عطف به ماسبق شدن   

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

است و االّ کمیت  7بیانگرکیفیت بی نهایت بودن عدد  مصادیقِهفت گاو در داستان حضرت یوسف،... همگی 
 عدد هفت مدنظر نیست.
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باشد. دادخواست شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می  -

اول دفتر شعبهبه دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به 

 .گرددتسلیم می

 کرده، رسیدیرا ثبتمدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن

 سال( با ذکر شماره ثبت به تقدیمروز و ماه و مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم )

 .نماید قید را تسلیم تاریخ دادخواست برگ در و بدهد دادخواست ۂکنند

 .شوددفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میتاریخ رسید دادخواست به 

ت ـوری پس از ثبـمدیردفتر باید ف ،هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد

شعبه اول یا معاون وی نظر رئیس یکی از شعب، به داد خواست، آن را جهت ارجاع به 

 .برساند

رسیدگی در مراجع حل اختالف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی  ـ28ماده

کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 .گرددمحل تقدیم می

دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، ـ 29ماده

 .اریخ تقدیم )روز، ماه، سال( و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می شودخوانده، ت

چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم  ـ30ماده

کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید 

 .دنخواهد بو 29مقرر در ماده 

 

 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر  -15ماده 
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یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم 

را تسلیم دادگاه کند. مطالبه  دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود ختم از اعالم کند و تا قبل

 .ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا   -112ماده 

به تقدیم نکند،  کیفری قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه

 .درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود

هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به   (ـ08/07/1393)الحاقی  575ماده 

نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع 

دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم  دادرسی، ختم از اعالم تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل

دادرسی  دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین

 .مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد

رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و  (ـ08/07/1393)الحاقی  576ماده 

شود، مستلزم تقدیم دادخواست می های نظامی مطرحدر دادگاه کیفریکه به تبع امرحقوقی 

.مدنی است دادرسی و رعایت تشریفات آیین

 

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به  ـ16ماده

 .زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود

راجع قضایی دیگر به دیوان ا پرونده هایی که با صدور قرار عدم صالحیت، از م1تبصره

 .ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد

 

آید. درخواست شفاهی ل میرسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عم ـ16ماده

 .رسدمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میدر صورت

 

ریفات رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تش ـ 8ماده

 .آیین دادرسی مدنی انجام می شود
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ق.آد.م وسیله شروع دعوای حقوقی تقدیم دادخواست  48برابر ماده 

ق.آ.د.م به تفصیل بیان شد، در دعاوی حقوقی اصل بر درخواست  2است. همانگونه که در ذیل ماده 

باشد. اکنون که با اقامه و طرح دعوا سروکار داریم پس شکل طرح قدیم دادخواست میبه شکل ت

دعوای ما در قالب دادخواست خواهد بود. از این به بعد با دو لفظ به مفهوم خاص مواجه هستیم؛ 

 درخواست -2دادخواست  -1

دادخواست اصطالحی به صورت کتبی و درقالب فرم چاپی مخصوصی و تحت شرایط  -1

 شود.گردد و غالباً منتهی به حکم میبا ضمانت اجراهای خاصی تقدیم می خاص

درخواست اصطالحی به صورت شفاهی یا کتبی و بدون نیاز به فرم چاپی مخصوص و  -2

 شود.گردد و غالباً منتهی به قرار میبدون شرایط و ضمانت اجراهای دادخواست تقدیم می

 

اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور  ـ1ماده

و با استفاده از سامانه های « درگاه خدمات قضایی»یا « دفاتر خدمات قضایی»قضایی، از طریق 

 .الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند

در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت  ـ 5ماده

دهد. دفتر مذکور پس از خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می

احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده 

ید مطابقت اسناد أیبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می رساند و پس از ترا به سند الکترونیکی ت

الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به 

 .مرجع ذی ربط ارسال می نماید

دفتر خدمات قضایی تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره  ـ 6ماده

تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر 

خدمات به وی تحویل می نماید و به او کتباً ابالغ می کند که هرگونه اطالع رسانی راجع به 

وانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. پرونده مذکور طبق ق

همچنین خواهان یا شاکی متعهد می شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن 

همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام های ارسالی، 

 .ابالغ شده محسوب می شود
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 «استدعا و تقاضا»به معنای «عام درخواست  »همانگونه که سابقًا به تفصیل بیان نمودیم؛                 

 شود و نه در مقابل دادخواست. کارگرفته میبه دادگاه« رأساً»است که در مقابل 

که توسط متقاضی «درخواست اصالحی»و  «دادخواست»، اعم است از«درخواست عام»درحقیقت 

 :که به مفهوم عام بودق.آ.د.م  2گیرد. مانند درخواست مذکور در مادهمورد تقاضا قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 درخواست به مفهوم عام :

استدعا و تقاضایی است که در نقطه مقابل رأساً دادگاه قرار دارد و شامل درخواست به 
 ق.آد.م( 248، 209، 175، 135، 124، 2مانند موادباشد. )مفهوم خاص و دادخواست می

 

شااافاهی یاااا کتبااای ◄
 است.

تشااااااااااااریفات و ◄
شااارایط دادخواسااات 

 را ندارد.
اصاااوالً منتهااای باااه ◄

شاااود. باااه قااارار مااای
عباااارتی اگااار قااارار 
اسااات، قااارار صاااادر 

داده  شااود درخواساات
 شود. مانند؛می

 

 خواستهتأمینقرار● 
 ق.آد.م( 108)ماده     
 تأمین واهی قرار● 
 ق.آد.م( 109)ماده     
 تأمین بیگانهقرار ● 
 ق.آد.م( 144)ماده     
 تأمین دلیل قرار● 
 ق.آد.م( 149)ماده    
 دستور موقتقرار● 

 ق.آد.م( 313و 310)مواد
 

 الزاماً کتبی و در فرم چاپی مخصوص است. ◄
 شرایط و ضمانت اجراهای خاصی دارد.  ◄
 دادخواست( یار رد فوری و غیرفورعدم پذیرش، قرضمانت اجراهایی چون؛ )

. )جز درموارد تصریح قانونی شوداصوالً منتهی به صدورحکم می ◄

مبنی برصدور حکم ابطال رأی داوری ق.آد.م(  490مثل تصریح ماده 
 شود.درنتیجه درخواست ابطال رأی داور صادر می

 اصلی به دو شکل است؛دادخواست 

ی وسیله رسمی خواهان برای آغاز دعوا
حقوقی است که مستلزم رعایت شرایط 

و تشریفات خاصی است.

وسیله رسمی است که در نتیجه شکایت از 
تشریفات  رأی نخستین، تحت شرایط و

های ذیل گردد. شکایتخاصی تقدیم می
 نیاز به تقدیم دادخواست دارند:

 (308تا  305)مواد واخواهی ●
 (365تا  326)مواد تجدیدنظرخواهی ●
 (416تا  366)مواد  فرجام خواهی ●
 (425تا  417)مواد اعتراض ثالث  ●
 (441تا  426)مواد اعاده دادرسی  ●
 

مقاااباال  خواساااات طاااری در  داد
دادخواست اصلی )اعم از نخستین و 
ستی که  ست. هر دادخوا شکایت( ا
صلی   ست دعوای ا در اثنای دادخوا

قدیم طاری ت گردد، دادخواساااات 
یده می که در صاااورت نام شاااود 

ارتباط کامل با   وحدت منشااااء و یا
دعوای اصلی،  با دادخواست اصلی 

 مانند؛ مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 دادخواست ورود ثالث ●
 دادخواست جلب ثالث  ●
 دادخواست تقابل  ●
 دادخواست اضافی ●

 (143تا  130و 17)مواد 



39 

 

   ۞جلد دّوم   /دادرسی های  خنستین و شکایتی  بررسی تطبیقی 

     

  

 درخواست جلب شخص ثالث که دادخواست جلب ثالث است. ق.آد.م؛ 135ماده ● 

های تجدیدنظر به معنای دادخواست تجدیدنظر است، درخواست بعد؛ق.آد.م به 330مواد● 

 ق.آد.م نیز دادخواست تجدیدنظر است. 175تجدیدنظر در ماده  درخواستهمچنین مراد از 

های فرجام به معنای دادخواست فرجام است، مگر درخواست بعد؛ق.آد.م به 366مواد● 

ق.آ.د.م که در معنای خاص خود به کار رفته و مراد  416تا  413درخواست فرجام تبعی در مواد 

 قانونگذار از درخواست فرجام تبعی همان درخواست اصطالحی است.

 اعاده دادرسی است.های اعاده دادرسی به معنای دادخواست درخواست ق.آد.م به بعد؛ 426مواد● 

 . درخواست های راجع به اعسار همگی به معنای دادخواست است ق.آد.م؛ 505ماده ● 

 "دفتردادگاه"ق.آد.م زمان تقدیم و ثبت دادخواست در  49برابر ماده 

و دریافت رسید، قانوناً برابر است با زمان شروع دعوای حقوقی. این که دفتردادگاه کجاست 

 بستگی دارد به نوع دادگاه؛

 مقصود از دفتر دادگاه، دفترهمان دادگاه است. ←اگر دادگاه تنها یک شعبه داشته باشد،◄

دادگاه است که 1مقصود از دفتردادگاه، دفترکل ←اگر دادگاه شعب متعدد داشته باشد،◄

 شود. اصطالحاً واحد ارجاع نامیده می

 مقصود از دفتر دادگاه، واحد رایانه دادگاه است. ←اگر دادگاه واحد الکترونیکی داشته باشد،◄

 مقصود از دفتر دادگاه، دفتر اداره زندان است.← اگر شخص در زندان باشد، ◄

 

 اشخاص  جایگزین دفاتر دادگاه شده است و 2«درگاه خدمات قضایی»یا « دفاتر خدمات قضایی»  

 دفاتر از طریق خود باید  حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی

                                                           
البدل، دفتر دادگاه، واحد ابالغ و هر حوزه قضایی به تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس علی » ق.ت.د.ع.ا ؛ 1۰ماده  - 1

دارای یک دفتر  ،در صورت تعدد شعبمعاضدت قضایی خواهد داشت و  اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و
 .«کل نیز خواهد بود

  rwww.adliran.i؛ سامانه خدمات الکترونیک قضایینشانی  - 2
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به  خواهان یا شاکیخدمات قضایی یا درگاه خدمات قضایی در بستر اینترنت اقدام به ثبت نمایند. امروزه 

دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر  جای مراجعه به دادگاه، باید

نه دادرسی از طریق سامانه و . دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزیدهدخدمات قضایی تحویل 

را به سندالکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می رساند  مذکورپرداخت الکترونیک آن، اسناد 

مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه  تأییدو پس از 

 .می نمایدجع ذی ربط ارسال امردادگاه یا خدمات قضایی به 

درحقیقت دفتر خدمات الکترونیک قضایی جایگزین تمامی مصادیق دفتر دادگاه شده و رسید 

 باشد.شماره رهگیری پرونده توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی جایگزین رسید دادگاه می

 

ق.آ.د.م معیار تشخیص صالحیت  26براساس ماده  مناط تشخیص صالحیت؛ -1       

ذاتی و صالحیت محلی زمان تقدیم دادخواست و شروع دعواست. البته همانگونه که سابقًا 

اشاره شد، در صالحیت ذاتی به جهت اثرفوری آن، اگر بعد از شروع دعوا هم صالحیت 

 واهد بود. ذاتی طبق مقررات جدید تغییر نماید، صالحیت جدید مناط اعتبار خ

 در دعاویق.آ.د.م  522براساس ماده  دیه؛أآغاز محاسبه خسارت تأخیر ت -2       

امتناع مدیون از  و تمکن مدیون، درصورت مطالبه داینبا  ،از نوع وجه رایج ییند 

پس  ،از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنهدین و پرداخت 

بانک مرکزی  تغییر شاخص ساالنه که توسط دادگاه با رعایت تناسب، مطالبه طلبکاراز 

 خسارت تأخیر تادیه محاسبه خواهد نمود.گردد جمهوری اسالمی ایران تعیین می

غالباً مالک مطالبه طلبکار همان تاریخ تقدیم دادخواست و شروع دعواست مگر       

اینکه سابقاً به صورت رسمی مانند تقدیم اظهارنامه و یا صدور گواهی عدم پرداخت در 

 اشد.چک مطالبه صورت گرفته ب
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های چاپی مخصوص نوشته زبان فارسی در روی برگ دادخواست باید به

 :شده و حاوی نکات زیر باشد

 .االمکان شغل خواهاننام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی  -1

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید 

 .درج گردد

 .نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده -2

 .استه، مالی نباشدکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خوتعیین خواسته و بهای آن مگر آن  -3

طوری  داند بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می تعهدات و جهاتی که به -4

 .که مقصود واضح و روشن باشد

 .آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد -5

ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و  -6

شود و اگر دلیل، گواهی ترتیب و واضح نوشته می اطالع مطلعین و غیره، ادله مثبته به 

 .طور صحیح معین کند گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به

 .دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت اوامضای دادخواست  -7

باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به اقامتگاه 

 .سهولت ممکن باشدنحوی نوشته شود که ابالغ به 

چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه 

 .شخص حقوقی، نوشته خواهد شد

 

در صورتی که هر یك از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا 

 .شود مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح
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 :دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشدـ 31ماده

 .ا بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود1

 .ا به زبان فارسی باشد2

، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان ا درج نام، نام خانوادگی، نام پدر3
 .شودکارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می

ا درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه 4
 .شودبه شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می

 .ا خواسته و شرح آن 5

 .ا امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده 6

ا چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص  7
 .حقوقی نوشته خواهد شد

ا در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، الزم است نام، نام  8
تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند نام پدر، سال  ، خانوادگی

 .مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد

 .ا دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد9

 :دادخواست باید حاوی نکات زیر باشدـ 18ماده

 . الف ا مشخصات شاکی
 .ا نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی1
 .تلفن تماس برای اشخاص حقوقیا نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره 2

 . ب ا مشخصات طرف شکایت
 .ا نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان1
 .( این قانون10ا نام کامل دستگاه های موضوع ماده)2

رت پ ا نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صو
 .تقدیم دادخواست توسط آنان

 .ت ا موضوع شکایت و خواسته

 .ث ا شرح شکایت

.ج ا مدارک و دالیل مورد استناد
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شود لکن برای به در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می 

 :شرح مواد آتی تکمیل شودجریان افتادن آن باید به 

نشده یا هزینه های آن برابر قانون تمبر الصاق دادخواست و پیوستدر صورتی که به  -1

 .یاد شده تأدیه نشده باشد

 .( این قانون رعایت نشده باشد51( ماده )6و  5، 4، 3، 2که بندهای ) وقتی -2

 در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص

مدت  ابالغ به خواهان اطالع داده و از تاریخ دادخواست را به طور کتبی و مفصل به

دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع ده روز به او مهلت می 

دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین  موجب قراری که مدیرنقص ننماید، دادخواست به 

تواند  گردد. این قرار به خواهان ابالغ می شود و نامبرده میرد میکند،  او صادر می

خصوص  همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به

 .قطعی است

قانونی وی و یا امضاء و مهر چ ا امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده 

 .شخص حقوقی ذیل دادخواست

 .ح ا مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ا شاکی می تواند عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه 

صورت امر ابالغ به یکی از طرق یا نمابر خود را به منظور ابالغ اوراق اعالم نماید که در این 

 .مزبور کافی است

 :درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر استـ 17ماده

 نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعویالف ا نام و 

 ب ا موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

 پ ا موضوع درخواست یا اتهام

 ت ا دالیل و مستندات درخواست یا شکایت
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تشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه دفتر در هر مورد که هزینه ان

ظرف ده روز از تاریخ  وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرارتأدیه نشود، دادخواست به 

که خواهان دادخواست اعسار باشد، جز در مواردی ابالغ قابل شکایت در دادگاه می 

یك ماه یاد شده، از تاریخ صورت مدت از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این 

 .ابالغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز 

دادگاه و در غیبت مشارالیه  ی که مدیر دفتراز تاریخ رسید دادخواست به موجب قرار

 .شودکند، دادخواست رد می جانشین او صادر می

  

 باشد، ثبت نشده و به جریان 31چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده  ـ 32ماده

 .نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب  ـ27ماده

ر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد قرار مدی

شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع 

 .محاسبه می شود

( 18ماده) در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( و )چ(ـ 28ماده

دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد این قانون در 

( این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست 23( الی )19)

را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعالم می 

اریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت کند. شاکی، ده روز از ت

مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می 

گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. 

سط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، تو

می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض 

 .گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیستابالغ می
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قانون آیین دادرسی مدنی در   66تا  51مواد  

ای را در مواد مقام تبیین شرایط و ضمانت اجراهای دادخواست است، به نحوی که شرایط اولیه

 57های دادخواست را در مواد ای مثل پیوستذکر نموده و سپس شرایط ثانویه ق.آ.د.م 56تا  51

آخر نیز مواد ح نموده است. دست یق.آ.د.م تشر 63تا  61ق.آ.د.م و بهای خوسته را در مواد  60تا 

پردازدکه در ادامه همه این مقررات را مورد بررسی ق.آ.د.م به جریان دادخواست می 66تا  64

های شکایتی نیز مقرراتی به ظاهر مشابه خواهیم داد. افزون بر اینکه در دادخواست تطبیقی قرار

ها نیز اشاره خواهد شد و در نآ هاندکه به صورت تطبیقی بولی به واقع متفاوت پیش بینی شده

 خواهندگرفت.  قرار جلد دوم نیز به صورت تفصیلی مورد بررسی

« فرم چاپی مخصوص» شرایط اساسی دادخواست       
شوند که بدون سه عنصر اساسی و الینفک دادخواست محسوب می« امضاء»و « زبان فارسی»و 

 خواهد شد.«»منتهی به  ها دادخواست، دیگر دادخواست به شمار نیامده ووجود آن

 «شخصات و اقامتگاه خواهانم» ایط مهم دادخواست شر     
جزء شرایط مهم دادخواست است که فقدان آن ها در دادخواست، اصالً قابلیت رفع نقص 

 مواجه خواهد شد.«»ندارد و با 

  شرایط معمولی دادخواست؛    

جزء شرایط معمولی و عمومی دادخواست به شمار  «سایر شرایط»غیر از شرایط اساسی و مهم،  
 چون؛  ها با صدور اخطار رفع نقص قابل رفع است. شرایطیآید که نقص در آنمی

  خواهان. مشخصات وکیل •
کدام از این شااارایط معمولی،  اگر نقص در هر 

انونی ده روزه، مرتفع نگردد منتهی اظرف مهلت ق

 به صدور قرار رد دادخواست خواهد شد. 

اصطالحاً  به چنین قراری که بعد از ده روز صادر 

اطالق  گردد، می

 شود.می

 .خوانده مشخصات و اقامتگاه •

 .تعیین خواسته و بهای آن  •

 تعیین درخواست. •

  .تعهدات و جهاتذکر  •

 .اثبات دعوا ذکر ادله و وسایل •

 .های دادرسیاق تمبرو هزینهصال •

 .های دادخواستالصاق پیوست •

 های تطبیقی و ارائه پلناجراهای آن، به ترسیم در ادامه ضمن تشریح شرایط دادخواست وضمانت 
های مراحل مختلف خواهیم پرداخت؛اینفوگرافیک دادخواست
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به زبان فارسی رایج و به همراه امضاء یا اثرانگشت،  ،مخصوصچاپی فرم  دادخواست درتقدیم  

نقطه آغازین هر دعوای حقوقی است. بنابراین دادخواست بدون فرم مخصوص و یا بدون امضاء 

و یا با زبان خارجی مانند انگلیسی یا روسی، یا زبان فارسی محلی مانند لری، یا گیلکی، اساسًا 

 پس؛دادخواست تلقی نشده و ثبت نخواهد شد. 

 دادخواست حتماً باید فارسی باشد و مقصود از زبان فارسی، فارسی رایج است. •

 خارجی بودن مستندات یا اسامی اشخاص یا محل اقامت خارج با ترجمه رسمی اشکالی ندارد. •

تواند شفاهی باشد، دادخواست مقصود از فرم، فرم کتبی و چاپی است. برخالف درخواست که می •

 1شد.خواهد ارائه  در ادامه اشچاپی مخصوصی باشد که نمونهبایدکتبی و در برگ 

در حال حاضر نمونه فرم مخصوص در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت الکترونیکی  •

 تکمیل می شود و نیازی به تهیه فرم فیزیکی نیست.

امروزه که ای با تایپ کردن مفاد آن ندارد هر چند قانونًا چاپی بودن فرم دادخواست مالزمه •

 گردد.شود عمالً تایپ هم میدادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می

دادخواست غیرچاپی یا غیرفارسی و یا بدون امضاء، در همان بدو ورود دادگاه ، توسط واحد ثبت  •

گر عدم ثبت خواهد شد. ا ا)امروزه دفترخدمات الکترونیک قضایی( مواجه ب -)دفترکل( و ارجاع

به هر دلیلی چنین دادخواستی ثبت گردید و به شعبه ارجاع شد، دفترشعبه مرجوع الیه دادگاه هر 

زمانی که ملتفت شود، بدون اینکه قراری صادر نماید، اقدام به بایگانی نمودن پرونده کرده و جهت 

 نماید.کند که دادخواست جدید یا کاملی را جایگزین آن خواهان، به وی اخطار می 2استحضار

 شود، اعتراضی هم ممکن نخواهد بود.از آنجایی که برای عدم پذیرش قراری صادر نمی •

                                                           
ق.آ.د.م که اعم از کتبی یا شفاهی دانسته شده است، در معنای عام و به مفهوم  503در ماده « دادخواست»واژه  - 1

دادخواستن به کار رفته است واال دادخواست در معنای خاص و اصطالحی حتماً باید کتبی باشد و حتماً باید در فرم چاپی 
 مخصوص نوشته شود.

شود، درقانون آیین دادرسی نامیده می« اخطار استحضاری»مخاطب است و اصطالحاً اخطاری که جهت استحضار  - 2
 ها و تشریفات اخطار رفع نقص نیست.مدنی پیش بینی نشده و مشمول مهلت
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که  «او مرکز مهم امور»و اقامتگاه خواهان یعنی  «او نام و نام خانوادگی»مشخصات خواهان یعنی 

در  کهق.آد.م  56غالباً همان محل سکونت است باید در دادخواست تعیین شود. براساس ماده 

یا محل )نام و نام خانوادگی(  هرگاه خواهان»؛ است مقام ایجاد ضمانت اجرای شرایط الزامی فوق

دفتر دادگاه اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که 

 «.شودکند، دادخواست رد میصادر می

دادگاه و در غیبت  مدیر دفترت، مقصود از دفتر دادگاه برای صدور قرار رد دادخواس •

 شود و غالباً منشی دادگاه است.ست که توسط رئیس دادگاه تعیین میمشارالیه جانشین او

مقصود از خواهان هر شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی، اهل یا نا اهل. پس اگر شخص  •

صغیر، سفیه های دولتی یا خصوصی یا مؤسسات و شخص محجور مانند حقوقی مانند شرکت

یا مجنون، خواهان دعوا باشند اوالً درج مشخصات خود آن اشخاص در ستون خواهان الزامی 

مُثب ت  ها در قسمت نماینده و پیوست سنداست و سپس قید مشخصات و سمت نماینده آن

در صورتی که هر ق.آد.م مقرر داشته است  52باشد. از همین روی ماده الزامی می  س مَت

م یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته اب دعوا، عنوان قیّیک از اصح

اگر دادخواست مقرر نموده  ق.آد.م 59و در ادامه ماده  .شود باشد در دادخواست باید تصریح

توسط ولی، قیّم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که ُمثب ت 

 .گرددپیوست دادخواست تسلیم دادگاه میاست، به  دهندهس مَت دادخواست 

از آنجایی که به جهت معلوم نبودن خواهان یا اقامتگاه وی، امکان اخطار رفع نقص وجود  •

 شود.ندارد، بدون اعطای مهلت ده روزه برای رفع نقص قرار رد دادخواست فوری صادر می

هلیت، اهمیت دارد و قید نام پدر و حتی با وجود اینکه قید سن خواهان به جهت تشخیص ا  •
 56تواند مؤثر باشد، ظاهراً ماده هان میااالمکان شغل خواهان نیز در شناسایی کامل خو

ق.آد.م  فقط ناظر به معلوم بودن خود خواهان )نام و نام خانوادگی( است و نقص در سن، 
توان موارد فوق مینام پدر و شغل خواهان واجد ضمانت اجرای رد دادخواست نیست و 

 را رفع نقص کرد. مضاف بر اینکه در حال حاضر با کد ملی که درج آن در دادخواست 

 است خواهان به راحتی قابل شناسایی است. الزامی گردیده
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 ق.آ.د.م درخصوص قابلیت اعتراض قرار رد فوری دادخواست ساکت است و از طرفی  56ماده  •

 1آراست لذا قانوناً اعتراض در این حالت منتفی است.ق.آ.د.م اصل بر قطعیت  5طبق ماده 

در ق.آد.م  51ماده  1طبق تبصره بند 

 56، اما ماده صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد

رسد در صورتی که به نظر میق.آد.م برای این قسمت ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است. 

ق.آ.د.م  54ی مشخصات وکیل خواهان ناقص باشد مشمول همان ضمانت اجراهای عمومی ماده

 هان قابل اعمال است.اگردد که از طریق خویعنی اخطار رفع نقص

جدای از شرایط اساسی دادخواست )چاپی، فارسی و امضا 

دادخواست( و شرایط مهم )مشخصات و اقامتگاه خواهان( سایر شرایط در قانون آیین دادرسی 

اجرای عمومی ها مشمول ضمانتص در آنمدنی، شرایط عمومی دادخواست محسوب شده و نق

 شود؛ق.آ.د.م می 54ماده 

  

 (51ماده  2)بند  .خوانده مشخصات و اقامتگاه •
☟ 

☟ 

☟ 

☟ 
 

 (63تا 61و  51ماده  3)بند تعیین خواسته و بهای آن  •

 (51ماده  5)بند  تعیین درخواست. •

 (51ماده  4)بند  .تعهدات و جهاتذکر  •

 (51ماده  6)بند اثبات دعوا ذکر ادله و وسایل •

 ( 53)ماده های دادرسی تمبرو هزینهاق صال •

 (60تا57)مواد های دادخواستالصاق پیوست •

                                                           
های حقوقی نص محور مثل آزمون وکالت یا قضاوت مالک عمل است این که همیشه نص قانون در سنجش دبا وجو - 1

ع نص قانون هستند، از نظر دکترین و انصاف در رویه قضایی و براساس قانون سابق و وحدت مالک و غالب محاکم نیز تاب
قانون فعلی آیین دادرسی مدنی که دادخواست تجدیدنظر و فرجامی را که به صورت فوری رد شده است  348و  344مواد 

برای حفظ حقوق خواهان که هزینه جسته، هماهنگ با نظر استادان برتوان رسد میداند، به نظر میقابل اعتراض می
دادرسی هم پرداخت کرده است و در این حالت از جهت هزینه دادرسی نیز متضرر خواهد شد، قائل به قابلیت اعتراض قرار 

 ؛هم ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه )به مالک دادخواست تجدیدنظر(  ر.کرد دادخواست فوری شد.آن
 30-29، صص 2داهلل، آیین دادرسی مدنی )دوره پیشرفته( ج دکترشمس، عب
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نکته قابل تأمل در این بند این است  

که عالوه بر تعیین نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده، تعیین شغل خوانده نیز الزامی دانسته شده 

و سن خوانده است. این در حالی است که تعیین شغل خواهان اختیاری بود. در عوض قید نام پدر 

 اصالً در قانون نیامده است هرچند در فرم چاپی پیش بینی شده که تکمیل آن اختیاری است.

خوانده ممکن است مجهول المکان باشد یعنی یا خواهان در همان ابتدای تقدیم  •

ی ای که از او دارد در مرحلهدادخواست از خوانده آدرسی نداشته باشد و یا آدرس اولیه

شناسایی قرار نگیرد و پس از اخطار رفع نقص آدرس جدیدی نتواند ارائه نماید. ابالغ مورد 

در این موارد که خوانده مجهول المکان بوده یا مجهول المکان شده است باید ابالغ اوراق 

 قضایی از طریق نشرآگهی صورت پذیرد؛

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا ق.آد.م،  73طبق ماده      

بنا به درخواست خواهان و دستور  کند رفع نقص از تعیین نشانی اعالم ناتوانیپس از اخطار 

های کثیراالنتشار به هزینه خواهان دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه

 .آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشدآگهی خواهد شد. تاریخ انتشار

هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه  اگرق.آد.م،  55طبق ماده     

ظرف ده روز از  رد خواهد شد. این قرار دادگاهوسیله دفتردفتر تأدیه نشود، دادخواست به 

  .باشدتاریخ ابالغ قابل شکایت در دادگاه می 

که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم در مواردی ق.آد.م،  55طبق ماده     

، از تاریخ ابالغ برای تأدیه هزینه دادرسی صورت مدت یک ماه یاد شدهدر این ، کرده باشد

و اگر نتیجه دادنامه قبول اعسار باشد نیازی به  خواهد شد محاسبهدادنامه رد اعسار به نامبرده 

 .شودپرداخت هزینه دادرسی نبوده و هزینه نشرآگهی ازطریق دولت تأدیه می

 

خوانده نیز همانند خواهان ممکن است شخص حقوقی یا شخص محجور باشد. در این  •

ید دعوا به طرفیت خود شخص حقوقی یا محجور به عمل آید و مشخصات نیز باحالت 

ها نیز مورد ها به عنوان خوانده در ستون خوانده ذکر شود وسپس در ادامه نماینده آنآن

  تصریح قرار گیرد.
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ارائه نماید، در « رخواستد»و  «خواسته»که تعریفی از قانون آیین دادرسی مدنی بدون این

قدر مسلم این است  ق.آد.م قید هر دو را در دادخواست الزم دانسته است. 51ماده   5و  3بندهای 

که این دو یکی نیستند که اگر یکی بودند نباید در دو بند جداگانه مورد تصریح مقنن قرار 

توان گفت؛گرفتند. در تفکیک این دو میمی

همان تقاضای اصلی خواهان است که با طرح دعوا به دنبال رسیدن به آن بوده « خواسته»    

است. به عبارتی علت و هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا تحصیل همان خواسته است. درقیاس 

 توان خواسته را مقتضای ذات هر دعوا به شمار آورد.مدنی می با عقود حقوق

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به تحویل مبیع، مطالبه وجه چک،...... مثال؛ 

ها را دارد حتماً باید همان تقاضای فرعی خواهان است که اگر قصد مطالبه آن« درخواست»    

ی اصلی در توانند کنار خواستههای فرعی میمورد تصریح و درخواست قرار دهد. درخواست

 است مطرح شوند و یا در قسمت شرح دادخواست، مورد تصریح خواهان قرارگیرند.ستون دادخو

درخواست تأمین دلیل، درخواست تأمین خواسته، درخواست دستورموقت و  مثال؛ 

 های دادرسی از جمله تمبردادرسی و حق الوکاله وکیل...های مربوط به هزینهدرخواست 

د.م درج درخواست را همانند درج خواسته الزامی و واجد ضمانت اجرای .ق.آ 54و  53مواد  

رد غیرفوری دادخواست قرار داده است ولی بدیهی است الزام اشخاص به مطالبه حقوقشان 

غیرمنطقی است. البته شاید این الزام بیشتر از این باب باشد که بین خواسته و شرح خواسته 

د به نحوی اگر بین ستون خواسته و شرح خواسته تعارضی شفافیت و صراحت بیشتری برقرار شو

قید شده  1المثل در ستون خواسته تقاضای خلع ید و در ستون شرح دادخواست رفع یدفیباشد 

باشد، اعمال ضمانت اجرا و صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه و یا اخذ توضیح توسط 

 صورت گیرد.، (ستدر صورت به جریان افتادن دادخوا)خود دادگاه  

  51ماده  3همان ارزش ریالی و قیمت رایج خواسته است که طبق بند « بهای خواسته»     

                                                           
خلع ید مستلزم احراز مالکیت است و رفع ید که مفهومی عام است و شامل رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت و رفع مزاحمت  - 1

 شود مستلزم احراز مالکیت نیست.می
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و مقوم کردن آن نیز الزامی دانسته شده  «تعیین بهای خواسته»، «تعیین خواسته»عالوه بر الزام در 

دانسته شده الزامی  «تعیین درخواست»ق.آ.د.م صرف  51ماده  5در بند  البته در نقطه مقابل، است. 

 نکرده است.   «تعیین بهای درخواست»الزام در ای به قانونگذار اشاره و

 توان وضعیت موارد فوق را از چند جهت مورد تطبیق قرارداد؛در مجموع می

 ازجهت الزام یا اختیار؛ ❖
 در دعاوی غیرمالی یا وجه رایج. حتیالزامی است خواسته تعیین  •
 ضمانت اجرای منطقی ندارد. هرچندالزامی است درخواست تعیین  •
در دعاوی غیرمالی یا وجه رایج یا دعاوی که  مگرالزامی است بهای خواسته تعیین  •

المثل و ها در حین تقدیم دادخواست غیرقابل تعیین است مانند اجرتبهای خواسته آن
اه تعیین بهای خواسته و به تعبیری تعیین خواسته موقتاً منتفی است تا دادگ که ،1خسارات

 2 ها را تعیین نماید.پس از رسیدگی و با جلب نظرکارشناس میزان آن

 نیست.الزامی  درخواستبهای تعیین  •

 ازجهت علت و هدف؛ ❖
براساس آن تکلیف  کهبیانگر هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا است خواسته تعیین  •

 شود.میی رسیدگی دادگاه معین ق.آ.د.م و محدوده 3ماده  مطابقدادگاه به رسیدگی 
ــت تعیین  • های فرعی خواهان اسااات که دادگاه را مکلف بیانگر خواساااتهدرخواس

 ها را نیز مورد حکم قراردهد.نماید افزون بر خواسته اصلی، آنمی
 گیرد:با سه هدف عمده صورت میبهای خواسته تعیین  •

 مبنای محاسبه هزینه دادرسی است. -1

 مبنای قابلیت شکایت تجدیدنظری است. -2

 خیص صالحیت بین دادگاه و شورای حل اختالف است.مبنای تش -3
                                                           

طور مستقل جبران خسارات  ر اثنای دادرسی و یا بهخواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا د - 1
یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی  ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد

اب اتالف و تسبیب از تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از ب لحاظ عدم المثل را به وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت
تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد خوانده نیز می .خوانده مطالبه نماید

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به  .شده از خواهان مطالبه نماید
در صورتی که قرارداد خاصی راجع  .خسارت ملزم خواهد نمود علیه را به تأدیه به موجب حکم جداگانه محکوم اصل دعوا یا

 .به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد
ست، نیازی به تقویم نمی  - 2 ست ولی تقویم آن ممکن نی سته مالی ا صورتی که خوا شد و مبلغ در  ریال طبق  0001.500.با

 قانون وصول( 14شود. )بند طور موقت پرداخت میه کل کشور تمبر به عنوان هزینه دادرسی ب 1396قانون بودجه 
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 ق.آ.د.م( 63ی إل 61)تطبیق مواد بررسی تطبیقی بهای خواسته 

 مگر درخواسته غیرمنقول.اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است. حتی  ֎

 مالی پولی از نوع وجه رایج که تحصیل حاصل است. . در خواسته1
 غیر مالی همانند والیت، ابوت و بنوت، حضانت، که تقویم بی معنی است. در خواسته. 2
 خواسته های مالی که فعالً قابل تقویم نیستند، مانند؛ خسارات،  اجرت المثل، مهرالمثل و... در 3

 فایده و علت الزامی  بودن تقویم خواسته :

 . صالحیت نسبی3. قابلیت تجدیدنظر  2. هزینه دادرسی  1

ق.آ.د.م به  62  تعیین بها و ارزش خواسته براساس نوع خواسته در بندهای چهارگانه ماده ֎

 ترتیب ذیل است؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛بهای خواسته قابلیت اعتراض ندارد، مگر با جمع شرایط چهارگانه ذیل ֎
 که به اراده خواهان تقویم شده باشد.. خواسته اموال منقول یا غیرمنقول باشد 1
 . تا اولین جلسه دادرسی اعتراض به عمل آید.2
 . اختالف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. )در قطعیت حکم اثر داشته باشد(3
 . معترض میزان مد نظر خود را در مقام اعتراض بیان نماید.4

 خواسته 

 مالی؛
 حسب

 مورد

 تقویم

 شود؛می
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 تقویم ندارد. ؛غیرمالیخواسته 

 

 

  بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است به عبارتی تقویم پول رایج؛
 و به نوعی تحصیل حاصل است.نیاز ندارد 

  تقویم الزامی و نرخ رسمی بانک مرکزی مالک است.پول خارجی و سکه؛ 

 تقویم الزامی و نحوه آن حسب عین یا منافع متفاوت است.غیرپولی؛ 

 عین: 
 تقویم الزامی و به اراده خواهان است.منقول:  مال

تقویم الزامی و به اراده خواهان است. البته در خصوص غیر منقول: مال 
تقویم دعاوی راجع به غیرمنقول، تقویمی که خواهان انجام داده است فقط به 
لحاظ قابلیت تجدیدنظر خواهی کارآیی دارد و از جهت هزینه دادرسی مالک 

ای در خصوص هزینه دادرسی راجع به غیرمنقول قیمت منطقهنیست چرا که 
 با اصالحات بعدی(  1373ق. و.ب.د.د. مصوب  3ماده  12)بند  ملک، مالک است.

 منافع: 

 تقویم الزامی و جمع اقساط مالک است. )مدت معین(:  رقبی
 ساله مالک است. 10تقویم الزامی و جمع اقساطعمری )به مدت عمر(: 

 ساله مالک است 10تقویم الزامی و جمع اقساط)بدون مدت(:  مطلق

سال صرفاً به جهت تعیین بهای خواسته است و اال  10مدت داشته باشیدکه  دقت
دادگاه به هر میزانی که خواهان مستحق باشد رأی صادر می نماید که ممکن 

 است کمتر یا بیشتر از ده سال باشد.
 



53 

 

   ۞جلد دّوم   /دادرسی های  خنستین و شکایتی  بررسی تطبیقی 

 ق.آد.م؛ 65 ماده با 62ارتباط ماده  ❖
 ق.آ.د.م اشتباه نشود. 65ق.آ.دم با ماده  62ماده  2باید توجه داشت تا بند 

سمتی از کل را مطالبه  ق.آ.دم 62ماده  2ابر بند بر       در دعوای چند خواهان که هر یک ق

  .شودمی هایی که مطالبهنماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتمی 

برای مثال اگر سه شخص )الف ، ب و ج( با هم و به موجب یک قرارداد از یک  مثال؛ 

نموده باشند و دعوای تحویل آن را به موجب یک دادخواست  ای خریداریشخص )د(  مغازه

اقامه نمایند، بهای خواسته مساوی جمع هرسه قسمت و کل آن مغازه خواهد بود. از حیث 

 ها مالک است.خواهان ةشکایت نیز ارزش کل خواست

شود که با میموجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه به ق.آ.د.م  65برابر ماده      

. ها رسیدگی کندآن به ضمن یک دادرسی تواندنمییکدیگر ارتباط کامل نداشته و دادگاه 

ایم که به موجب یک دادخواست اقامه شده، این صورت که با تعدد دعاوی مستقل مواجه در

حیث شود و از بهای خواسته هر کدام جداگانه تعیین و هزینه دادرسی جداگانه محاسبه می

 شود.قابلیت شکایت نیز وضعیت هر دعوا مستقل سنجیده می

قرارداد خانه و با قرارداد دیگری برای مثال اگرشخص )الف( از شخص)ب( با یک  مثال؛ 

ماشین خریداری کرده باشد و اکنون تقاضای تحویل آن را به موجب یک دادخواست ارائه 

نماید، بهای خواسته هر قسمت جداگانه محاسبه و از حیث قابلیت شکایت نیز ارزش هرخواسته 

 به صورت مستقل مالک است.
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ق.آد.م  ذکر تعهدات و جهات استحقاق  51ماده   6و  4قانون آیین دادرسی مدنی ، در بندهای 

 هان را از یک سو و ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا را از سوی دیگر الزم دانسته است.اخو

 تعهدات و جهات؛     

 ی حقوقی مقصود این است که خواهان اساس و مبنای ادعای خویش را مشخص نماید و رابطه •

 کند.داند در دادخواست تصریح ی آن خود را در برابر خوانده مستحق میرا که به واسطه
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 رسد قانونگذار ما تعهدات را نیز جهاتی دانسته ق.آ.د.م، به نظر می 51ماده  4از سیاق عبارات بند

بدین مفهوم، افزون بر عقود معین و  .دانداست که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می

اردادهایی که ایقاعات )مانند بیع، نکاح، رهن، مزارعه، مضاربه، مساقات، وکالت، فسخ و...( قر

و...( و نیز الزامات  قرارداد بهره برداری گردند )مانندقانون مدنی تنظیم می 10ی ماده در محدوده

 92ماده خارج از قرارداد )مانند اتالف، تسبیب، غصب، استیفا و...( و حتی مقررات قانونی )مانند 

 1شوند.ان شمرده میمستحقّ مطالبه بودن خواه« جهات»و...( از  ق.م 589ماده  ق.ا.ام،

 شود. جهات به دو قسم جهات موضوعی و حکمی تقسیم بندی می  •

ق.آ.دم از ذکر جهات نیز همین قسم  51ماده  4مقصود از جهات موضوعی که مراد بند  ✓

ی حقوقی اعم از اعمال حقوقی)عقود یا ایقاعات( و یا وقایع است، ذکر همان رابطه

 داند.ها خود را مستحق میی آنکه خواهان به واسطهحقوقی)مثل اتالف، تسبیب و...(است 

ها خواهان قانوناً مستحق ی آنمقصود از جهات حکمی مستندات قانونی است که به واسطه ✓

شناخته خواهد شد. ارجاع و استناد به مواد قانونی یا همان ذکر جهات حکمی مورد نظر 

صواًل از وظایف دادگاه است. ق.آ.دم نیست چرا که یافتن جهات حکمی ا 51ماده  4بند 
 کند. وجود وکیل دادگستری در پرونده نیز درج جهات حکمی را الزامی نمی 2

 ادله و وسایل؛     

 کند. ذکر ادله اثبات دعوا الزامی است دالیلی است که علم قطعی ایجاد می مقصود از ادله، •

                                                           
 ؛  46، ص 2ج )دوره پیشرفته(، شمس،  دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی، - 1

را در اینجا به یک مفهوم دانسته است. آنچه مسلم است سبب  Cause))« سبب»و Moyen) )« جهت»رسد قانونگذار ما به نظر می
توان گفت که سبب دعوا دهد. به طور خالصه میدادخواست در دادگستری مبنای حقوقی دادخواست یعنی اساس ادعا را تشکیل می

ی حقوقی )اتالف، ت و قراردادها( واقعهی حقوقی است که خواهان وجود آن را ادعا نموده و مبتنی بر عملی حقوقی ) عقودمعین، ایقاعارابطه
را « جهت» (Argument)دانان فرانسه، ق.م...( است. از دید بعضی از حقوق 589ق.ا.ام ، ماده  92غصب...( و یا حکم قانون )ماده 

ا با مفهومی که در در اینج« جهت»دهد..... آنچه مسلم است مفهوم ی خود مبنای سبب را تشکیل میکند که این نیز به نوبهتقویت می
 باشد.ق.م( مورد نظر مقنن بوده و به معنای غرض و داعی است، متفاوت می 217قانون مدنی )برای مثال ماده 

 در مواردی از قبیل؛  استثنائاً - 2

 ،شده های مذهبی به رسمیت شناختهقوانین و مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه یا همان اقلیت ◄

 ای وخاص محلی یا تخصص حرفه هایوجود عرف ◄

ها اشراف ندارد، ذکر جهات حکمی توسط خواهان الزم است. )مطالعه بیشتر اثبات قوانین خارجی خاص که دادرس به آن ◄
 (35-34ر.ک؛ شمس، دکترعبداهلل، ادله اثبات دعوا، صص
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اما همانطور که گفتیم ذکر ادله اثبات حکم یا همان ذکرجهات حکمی الزامی نیست. پس نیاز 

نیست خواهان در دادخواست مستندات قانونی را ذکر نماید ولی ذکر دالیل استحقاق خود آن 

جدیدی در جریان دادرسی از هم در زمان تقدیم دادخواست الزامی است و اصوالً دالیل 

شود مگر دالیل تحصیلی بعد دادخواست و یا دالیل الزمه در پاسخ به دفاع هان پذیرفته نمیاخو

 خوانده. مصادیق ادله یا دالیل عبارتند از؛

  اقرار، اسناد، شهادت یا گواهی، قسم یا سوگند. مثال؛ 

کند و نه علم قطعی. وسائل دعوا دالیل عامی است که علم ظنی ایجاد می مقصود از وسایل، •

 گردد. شود که سبب ایجاد علم قاضی میهمان امارات قضایی محسوب می

 عوا عبارتند از؛دمصادیق وسایل اثبات 

  تحقیق محلی، معاینه محلی، ارجاع امر به کارشناسی... مثال؛ 

 
باشد، خواهان باید اسامی  اناگر دلیل، گواهی گواهق.آ.دم،  51ماده  6به موجب قسمت اخیر بند    

در دادخواست مشخص کند. البته برخالف طور صحیح  را به شاهدانو مشخصات و محل اقامت 
به، تنظیم استشهادیّه  که در عرف رایج است، جز موضوع اعسار از هزینه دادرسی یا محکومآنچه 

 1.کتبی ضروری نیست و صرف بیان مشخصات و اقامتگاه شهود برای دعوت دادگاه کافی است

                                                           
مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول،  مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا»ق.ن.ا.م.م ؛  ۸ماده  - 1

به  طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، 
ه مطالبات او از اشخاص به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلی

ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه 
باشد  دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه مالئت او اثبات شده

هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به 
وضعیت معیشت فرد اطالع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید عالوه بر هویت و اقامتگاه 

 «.( این قانون باشد9منشأ اطالعات و موارد مندرج در ماده ) شاهد، متضمن

شاهد باید عالوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح »؛  ق.ن.ا.م.م 9ماده 

معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطالع کافی داشته باشد، 
 «.دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت »؛ ق.آ.د.م ۵۰6ماده 

و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار  نامه، مشخصات در شهادت .باشند به دادخواست ضمیمه شود می مالی و زندگانی او مطلع
و شهود منشأ اطالعات و مشخصات کامل و اقامتگاه  و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده

 «.طور روشن ذکر نمایند خود را به

 

دالیل قطعی

اقرار، اسناد، شهادت، قسم

(امارات)وسایل 

کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، 

اصول

اصل عدم، اصل برائت، اصل استصحاب
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4-  
 53خواست، دو دسته شرط هم در مواد دقانون آیین دادرسی مدنی ، در راستای شرایط عمومی دا

اجراهای عمومی دادخواست ق.آد.م پیش بیش نموده است که مشمول همان ضمانت 60تا 57و

 خواهند شد.یعنی اخطار رفع نقص 

 الف( الصاق و ابطال تمبر:
ی دادرسی از شرایط ق.آ.دم الصاق تمبر و تأدیه هزینه 51ماده  1به داللت مفهوم بند 

 دادخواست صحیح است تا به جریان افتد. 
  :بخش ذیل است. یعنی تمبری  4هزینه دادرسی خواهان برای اقامه دعوا جمع میزان

 شود ماحصل چهار تمبر است:ابطال و الصاق میکه روی دادخواست خواهان محاسبه، 

 1ابطال تمبر هزینه دادرسی به مفهوم اخص؛ هزینه اول(

 های دادرسی دعاوی مالی در مرحله نخستینبررسی تطبیقی هزینه

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

1 
خواسته یا ارزش خواسته تا 

 دویست میلیون ریال 

درصد ( 5/2دو و نیم )

 خواسته یا ارزش خواسته

قانون وصول  3ماده  12بند 

 برخی از درآمدهای دولت

2 
خواسته یا ارزش خواسته بیش 

 از دویست میلیون ریال 

 ( درصد 5/3)سه و نیم

 خواسته یا ارزش خواسته

قانون وصول  3ماده  12بند 

 برخی از درآمدهای دولت

 شود. برای مثال اگر خواستههم استفاده می با  2و 1توجه داشته باشید که هر دو معیار ردیف     

و نسبت به مازاد یعنی پانصد ( %5/2)دعوا مطالبه هفتصد میلیون ریال باشد، نسبت به دویست میلیون 

 نیست. 1شود. پس صالحیت شورای حل اختالف ناسخ ردیف شماره محاسبه می( %5/3)میلیون 

 
                                                           

و قانون بودجه کل  1373ر موارد معین، مصوب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن د 3با توجه به ماده  -1

های دادرسی و لوازم مربوط به ی قضائیه که بر اساس قانون بودجه صادر شده است، هزینههای قوهبخشنامه کشور و آخرین
انون و ق 1399های خدمات قضایی تا پایان سال در این بخش، با لحاظ آخرین تغییرات در خصوص تعرفه گردد. ؛آن تعیین می
در مراحل بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده  های دادرسیکل کشور به بررسی تطبیقی هزینه 1399بودجه سال 
 ها را مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد.    های دادرسی به تفصیل آنپردازیم و در فصل مربوط به هزینهدادرسی می
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 بررسی شرایط دادخواست نخستین در نظم تطبیقی
 ق.آد.م( 56تا 51مواداند؛ )اجرا سه دستهشرایط دادخواست از جهت اهّمیت و ضمانت 

نام نام، تعیین  ♦

خانوادگی، نام پدر، 

سن، اقامتگاه و 

االمکان شغل حتی

 .خواهان
 ق.آ.د.م( 51ماده 1)بند

 

باید با  اقامتگاه
تمام خصوصیات ازقبیل 
ستان  ستا و ده شهر و رو

نحوی نوشته  به و خیابان
سهولت  شود که ابالغ به

 .ممکن باشد
 ق.آ.د.م( 51ماده1تبصره

انچه خواهان چن
شااخص حقوقی باشااد، 
نام و  در دادخواساااات 

شخص حقوقی،  اقامتگاه
هد شااااد ته خوا  .نوشااا

 ق.آ.د.م( 51ماده2تبصره

 
 

 درج مشخصات وکیل خواهان، درصورت وجود وکیل ♦

ق.آ.د.م( 51ماده  1)تبصره بند

       ق.آ.د.م( 51م 2بند) .نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده ♦

 به اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان)
  ق.آ.د.م( 51م  1تبصره . سهولت ممکن باشد نوشته شود که ابالغ بهنحوی 

شخص  چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه)
 ق.آ.د.م( 51م2تبصره  .حقوقی، نوشته خواهد شد

که تعیین بها ممکن نبوده و یا تعیین خواسته و بهای آن مگر آن ♦
  ق.آ.د.م( 51ماده  3بند) .نباشد خواسته، مالی

 ق.آ.د.م( 51ماده  5بند)تعیین درخواست خواهان.  ♦
 ق.آ.د.م( 51ماده  4بند)استحقاق خواهان. ذکر تعهدات و جهات ♦

اگر  .ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ♦
 هامشخصات و محل اقامت آن اسامی و ذکرگواه باشد،  گواهی دلیل،

 ق.آ.د.م( 51ماده  6بند) .ضروری است

یک از اصحاب دعوا،  درصورتی که هرتصریح به سمت؛  ♦
را شرکت و امثال آن متولی یا وصی یا مدیریتعنوان قیم یا 

 ق.آ.د.م( 52ماده ) .شود داشته باشد در دادخواست باید تصریح
  ق.آ.د.م( 53ماده )های دادرسی. الصاق تمبر و پرداخت هزینه ♦
 ق.آ.د.م( 60تا  57مواد)های  دادخواست. پیوست ♦

تنظیم  ♦
دادخواست به 
  زبان فارسی

 51)صدر ماده  
 ق.آ.د.م(

تنظیم  ♦
دادخواست در 

های چاپی برگ
مخصوص 
 51)صدر ماده 
 ق.آ.د.م(

امضای  ♦
دادخواست 
دهنده و در 
صورت عجز 
از امضا، اثر 
 انگشت او

 51ماده  7)بند 
 ق.آ.د.م(
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 بررسی شرایط دادخواست تجدیدنظر در نظم تطبیقی
 ق.آد.م( 347تا 339اند؛ )دستهشرایط دادخواست تجدیدنظر از جهت اهّمیت و ضمانت اجرا سه 

خانوادگی، قید نام و نام ♦
اقامتگاه و سایر مشخصات 

 تجدیدنظرخواه
 و

وکیل او در صورتی که 
 دادخواست را وکیل داده باشد.

 ق.آ.د.م( 341ماده  1)بند 
 

مشخصات تجدیدنظرخواه در  اگر
لوم این نشده و معااادادخواست مع
دهنده چه واستاااانباشد که دادخ

باشد یا اقامتگاه او معلوم کسی می
ای مهلت، اااااانقض  نباشد و قبل از

دادخواست تکمیل یا تجدید نشود 
پس از انقضای مهلت، دادگاه 

دادخواست  ندهات کنااااااااادریاف
قراررد دادخواست  دوی(ب)دادگاه

 ق.آ.د.م( 344کند. )م را صادر می

نقص در مشخصات یا  به نظر   *  
گاه وکیل تجدیدنظرخواه نیز ااااااقامت

له بدوی  مشمول رفع ااااااهمانند مرح
شود و رد فوری دادخواست مینقص

 در این مورد منتفی است.
 

خانوادگی، اقامتگاه و سایر ا قید نام و نام1
 (341 م 2)بند مشخصات تجدیدنظر خوانده 

ا قید حکم یا قراری که از آن درخواست 2
 (341 م 3)بند تجدیدنظر شده است. 

 (341م  4)بند  ی رأیا تعیین دادگاه صادرکننده3
 (341 م 5)بند ا قید تاریخ ابالغ رأی 4
 (341م  6)بند  ا قید دالیل تجدیدنظرخواهی 5
 وصول ..(ق. 3م  12)بند ا پرداخت هزینه دادرسی 6

فقدان این دسته از شرایط مانع به جریان 
د افتادن دادخواست تجدیدنظر شده و بای

 طبق مراحل ذیل عمل شود.
 

 ق.آ.د.م( 345و ماده  339ماده  2)تبصره 

 

 

 

 

تنظیم دادخواست به ♦
  زبان فارسی

 

 دادخواستتنظیم  ♦
 مخصوصدر فرم چاپی 

 

امضا و یا اثر انگشت  ♦
دادخواست دهنده 

 ( 356و  341ا  51 مالک)
 

هر دادخواستی اعم 
بدوی یا تجدید  از

اگر شرایط جوهری 
ت را ااواسااااادادخ

نداشته باشد، اصالً 
 شود.ثبت نمی
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 بررسی شرایط دادخواست فرجام خواهی در نظم تطبیقی  
 ق.آد.م( 386تا 378اند؛ )شرایط دادخواست فرجامی از جهت اهمّیت و ضمانت اجرا سه دسته

خانوادگی و  قید نام و نام ♦
اقامتگاه و سایر مشخصات 

خواه و وکیل او در فرجام
 صورتی که دادخواست را و

 کیل داده باشد.
 ق.آ.د.م( 380ماده  1)بند     

 

 

 

خواه در ات فرجاماااااگر مشخص
دادخواست فرجامی معین نشده و 
درنتیجه هویت دادخواست دهنده 

ت بالاثر ااامعلوم نباشد، دادخواس
ای مهلت اااپس از انقض ماند ومی
اهی که ااادادگ خواهی،امااااافرج

دادخواست به آن جا داده شده، 
ادر ااااقرار رد دادخواست را ص

 ق.آ.د.م( 384نماید. )ماده می
نقص در مشخصات یا اقامتگاه  به نظر *

له اااااوکیل فرجام خواه نیز همانند مرح
بدوی و تجدیدنظر،  مشمول رفع نقص 

فوری دادخواست در این  شود وردمی
 مورد نیز منتفی است.

 

خانوادگی و اقامتگاه و سایر ا قید نام و نام1
 (380م  2مشخصات فرجام خوانده )بند 

 ا قید حکم یا قراری که از آن درخواست 2
 (380م  3فرجام شده است. )بند  
 (380م  4دادگاه صادرکننده رأی )بند ا تعیین 3
 (380م  5ا قید تاریخ ابالغ رأی )بند 4
 (380م  6خواهی )بند دالیل فرجام ا قید5
 (383ا پرداخت هزینه دادرسی )م 6

 

فقدان این دسته از شرایط مانع به جریان 
افتادن دادخواست تجدیدنظر شده و 
 باید طبق مراحل ذیل عمل شود.

 

 ق.آ.د.م( 383)ماده 

تنظیم دادخواست به ♦

  زبان فارسی
 

 دادخواستتنظیم  ♦

 مخصوصدر فرم چاپی 
 

امضا و یا اثر انگشت   ♦

 دادخواست دهنده 
 ( 386تا  378ا  51 مالک)

 

برخالف دادخواست 
 دیدنظر، کهاااااااتج
گذار به موجب ااقانون
به طور  356ی ماده
ی وجود شرایط ااضمن

فوق را الزم دانسته بود، 
در دادخواست فرجامی 

رایط و اااین دسته از ش
ها ضمانت اجرای آن

با    اند.بینی نگردیدهپیش
این وجود  بدیهی است 
فقدان شرایط جوهری، 

بدوی و  همانند مرحله
تجدیدنظر برابر است با 

رش و عدم  عدم پذی
 ثبت چنین دادخواستی.
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را « جهات احصایی قانونی»به دلیل وجود « یافتهاحکام قطعیت»تجدید رسیدگی  ماهوی  

ثالث یکی از اعاده دادرسی گویند. به عبارتی، اعاده دادرسی همانند فرجام و اعتراض

بوده « احکام قطعیت یافته»ها مختص العاده شکایت از آراست که برخالف آنطرق فوق

، رسیدگی مجدد پرونده «ق.آ.د.م 426جهات قانونی ماده »احراز یکی از و در صورت 

 سازد. را نزد همان مرجع صادرکننده حکم ممکن می

در حال حاضر به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی به دو قسم  ֎

که در قانون آیین « تبعی»بندی شده است و اعاده دادرسی تقسیم« طاری»و « اصلی»

شده بود، از سیستم حقوقی ما حذف گردیده است.( ذکر 608دادرسی مدنی سابق )ماده

طور به»که متقاضی اعاده دادرسی اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این

آن را درخواست کند. مقصود از به طور مستقل این است که بدون « مستقل

  وجود و تبعیت از یک دعوای دیگر، ابتدائاً و مستقالً مورد تقاضا قرار گیرد.

های حقوقی نی یا سنجشمراد از اعاده دادرسی به طور مطلق در مواد قانو ۞

 است و طاری بودن باید تصریح گردد.« اعاده دادرسی اصلی»همین 

 «اثنای یك دادرسی»اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در 

ائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز عنوان دلیل اربه« حکمی»

گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارت دیگر اعاده 

دادرسی طاری، همانند دعاوی طاری در اثنای یک دعوای جریانی دیگر 

 شود با این تفاوت که در اینجا شکایت از یک رأی مطرح است.مطرح می

اری، باید حتماً کسی باشد که در دعوای قبلی  خواهان اعاده دادرسی ط ۞

  .منتهی به حکم مورد ابراز، یکی از طرفین بوده و نامش در حکم آمده باشد
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اشخاص ثالث نسبت به هرگونه آرای صادره که 

توانند اعتراض نمایند. به چنین اعتراضی، به حقوق آنان خلل وارد آورده باشد، می

 شود.گفته می« اعتراض شخص ثالث»

خود یا نماینده آنان در دادرسی  منتهی به اند که مقصود از اشخاص ثالث، اشخاصی ۞

 مقام اصحاب دعوای قبلی نیز نباشند. رأی، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته و قائم

در حال حاضر به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث به دو  ֎ 

که در قانون آیین « تبعی»بندی شده است و اعتراض ثالث تقسیم« طاری»و « اصلی»قسم 

 ما حذف گردیده است. دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود، از سیستم حقوقی

از طرف شخص ثالث « ابتدائاً»اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که 

صورت گرفته باشد. مقصود از ابتدائاً این است که بدون وجود و تبعیت از 

 یک دعوای جریانی دیگر، اوالً و مستقالً، ثالث اعتراض نماید.

های حقوقی نجشمراد از اعتراض ثالث به طور مطلق در مواد قانونی یا س ۞

 است و طاری بودن باید تصریح گردد.« اعتراض ثالث اصلی»همین 

اعتراض طاری )غیراصلی( عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به  

که سابقًا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای « رأیی»

آن رأی را ابراز نموده است. به عبارت دیگر  «در اثنای دادرسی»خود، 

ر اعتراض ثالث طاری، همانند دعاوی طاری در اثنای یک دعوای جریانی دیگ

 شود با این تفاوت که در اینجا شکایت از یک رأی مطرح است.مطرح می
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 بررسی تطبیقی اعاده دادرسی طاری با اعتراض ثالث طاری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هرچند مرز مشترک اعاده و اعتراض طاری این است که هر دو به جهت طرح  تطبیق فوق؛با توجه به  ֎

شوند اما با توجه به وجوه افتراقی، اعاده دادرسی نامیده می« طاری»اصطالحاً « اثنا و جریان یک دادرسی  دیگر»در 

مان هم جزء اصحاب طاری و اعتراض ثالث طاری با هم قابل جمع نیستند؛ چرا که امکان ندارد شخصی همز

دعوای قبلی باشد و هم ثالث به شمار آید. بنابراین تنها یکی از شکایات اعاده یا اعتراض طاری حسب مورد قابل 

 ها نیز الزم است همینجا به تفکیک اینفوگرافیک شرح دهیم که؛طرح است. در خصوص ترتیبات طرح آن

 

 طاری واعاده 
اعتراض طاری 

 کهشکایتی است
 «ایـنــاث» در

 دادرسی یک
 به بتاااانس

 «یــــرأی»
  ی ازاااکه یک

طرفین به عنوان 
بات ااادلیل اث

مدعای خویش 
 نموده،ابراز 

 طاااااوساات
 «مقابلطرف»

 آید.به عمل می
 

 «ایـنــاثــ»درچون شکایت  ۞

آید یک دادرسی دیگر به عمل می

 شود.اعاده دادرسی طاری نامیده می

که مورد اعاده دادرسی  «رأیی» ۞

گیرد، حتماً و فقط طاااااری قرار می

 قطعیت یافته باشد.«  حکم»باید 

که مورد اعاده دادرسی  «رأیی» ۞

گیرد، حتماً و فقط طاااااری قرار می

احصااایی قانونی « جهاااااات»باید 

ق.آ.د.م را  426مذکور در ماده 

 داشته باشد.

که خواهان  «طرف مقـــابل» ۞

اعاده دادرسی طاری است حتماً باید  

باشد « یکی از اصحاب دعوای قبلی»

و به نوعی نامش در حکم مورد 

ا که اعاااده دادرسی آمده باشد چر

اعاده دادرسی طاری مختص همان 

 اصحاب دعواست.

 

  «ایـنــاثــ»درچون شکایت  ۞

آید دادرسی دیگر به عمل می یک 

 شود.طاری نامیده میتراض ثالث اع

مورد اعتراض ثالث  که  «رأیی» ۞

گیرد، اعم است از طاااااری قرار می

که به حقوق ثالث « قرار»یا « حکم»

 خلل وارد آورده باشد.

که مورد اعتراض ثالث « رأیی» ۞

« جهات»گیرد، محدود  به  طاری قرار می

احصایی قانونی  نیست و تنها کافی است 

 به حقوق ثالث خلل وارد نموده باشد.

که خواهان  «ابلـــــطرف مق» ۞

اعتراض ثالث طاری است، حتماً باید 

یکی از »شخص ثالث باشد یعنی نباید 

باشد و به نوعی « اصحاب دعوای قبلی

رأی مورد  در اشدهاااااخودش یا نماین

اعتراض ثالث دخالت نداشته باشند چرا 

 که اعتراض ثالث طاری مختص ثالث است.
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 اینفوگرافیك  اعاده دادرسی طاری؛ 
 

 

 

 

 

 
 

به دادگاهی  درخواستق.آ.د.م؛ اعاده دادرسی طاری، ابتدا با تقدیم  433براساس ماده  
 آید.عمل می عنوان دلیل ابراز شده )دادگاه تهران اینفوگرافی( به که حکم در آنجا به

 1ها()عموم و اطالق مهلتروزه در اینجا الزم است.  20رسد رعایت مهلت به نظر می ◄

 

عاده دادرسی طاری باید ظرف سه ق.آ.د.م؛ پس از درخواست ا 433براساس تبصره ماده 
اعاده دادرسی طاری تقدیم دفتر دادگاه  مزبور )دادگاه تهران( گردد.   دادخواستروز 

 آید و درخواست کافی نیست.پس اعاده دادرسی نهایتاً با دادخواست به عمل می
 دادخواست اعاده دادرسی طاری نیز مشمول تمامی شرایط و ضاااامانت اجااااراهای، ◄
 دخواست اعاده دادرسی اصلی است.دا

 

درسی طاری )دادگاه تهران( باید آن را جهت کنندة دادخواست اعاده دادادگاه دریافت
 رسیدگی به دادگاه صادرکنندة حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد )دادگاه قزوین(

رغم صالحیت دریافت دادگاهی که دعوای جریانی در آن است)دادگاه تهران(، علی◄ 
 درکنندههای صادرخواست و دادخواست اعاده دادرسی طاری، فارغ از درجه دادگاه

 (434را ندارد.)ماده گاه صالحیت رسیدگی به آن)قزوین( و دریافت کننده )تهران(، هیچ

                                                           
ق.آ.د.م باید گفت  427طاری را تعیین ننموده است. اما به جهت عموم و اطالق ماده قانونگذار مهلت اعاده دادرسی   - 1

ی طرف مقابل به مقنن اعاده دادرسی طاری را از مهلت معاف ننموده  است. عالوه بر آن باید مهلت دفاع در برابر ادله
 لحاظ مقاطع دادرسی نیز  رعایت شود و تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود. 

 .989، ش 290، ص2ر.ک شمس، دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی، )دوره پیشرفته(، ج

کاینفوگرافی

 
 

 دعوایی بین 1399در سال  

 و  حسن  علی
از دادگاه « حکمی»منتهی به 

 شود.قزوین به نفع علی می

 
 دعوای دیگری 1400در سال  

در تهران درجریان است که   و  حسنعلی   بین
علی در مقام  اثبات  مدعای  خویش، حکم قبلی را  ابراز 

 ؛نمایدنماید و حسن تقاضای اعاده دادرسی طاری میمی
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 اینفوگرافیك  اعتراض شخص ثالث طاری؛ 
 

 

 

 

 

 

 

ق.آ.د.م؛ اعتراض ثالث طاری، بدون تقدیم دادخواست و صرفاً به موجب  421براساس ماده  

آید و در همانجا هم مورد رسیدگی مییک درخواست به دادگاه درحال رسیدگی به عمل

 گیرد. )دادگاه تهران صالح برای دریافت درخواست و رسیدگی به آن است.(قرار می

 اعتراض طاری همانند اعتراض اصلی مهلت ندارد. ◄

 

ق.آ.د.م؛ اگر درجه دادگاه در حال رسیدگی )تهران(  421براساس قسمت اخیر ماده 
ده رأی معترض عنه )قزوین( باشد، )مانند اینکه تهران دادگاه تر از دادگاه صادرکننپایین

 بدوی باشد و قزوین دادگاه تجدیدنظر( ویا اصالً خارج از صالحیتش باشد، این بار باید؛ 
 به جای درخواست، دادخواست تقدیم گردد. اوالً
 به جای دادگاه درحال رسیدگی، باید به دادگاه صادرکننده تقدیم گردد. ثانیاً 

 

 برخالف اعاده دادرسی طاری که مرجع رسیدگی؛
 دادگاه صادرکننده حکم مورد اعاده دادرسی )دادگاه قزوین( بود، همیشه 
 مرجع رسیدگی به اعتراض طاری حسب مورد؛ 

 همان دادگاه در حال رسیدگی به دعوای اصلی است. )دادگاه تهران(  اصوالً
 دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ثالث است. )دادگاه قزوین( استثنائاً 

 تر از دادگاه صادرکننده باشد.(در حال رسیدگی به دعوای اصلی پایین )زمانی که درجه دادگاه

کاینفوگرافی

 
 دعوایی بین 1399در سال  

  و  حسن علی
از دادگاه « حکمی»منتهی به 

 شود.قزوین به نفع علی می

 
 دعوای دیگری 1400در سال  

در تهران درجریان است که  و  زهرا بین علی
علی در مقام  اثبات  مدعای  خویش، حکم قبلی را  ابراز 

 نماید؛نماید و زهرا تقاضای اعتراض ثالث طاری میمی
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در ادامه به بررسی  پس از تشریح تطبیقی مفهوم و انواع اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، 

موضوع و جهات دو شکایت مزبور خواهیم پرداخت و همانگونه که اشاره نمودیم، مراد از 

اعاده و اعتراض ثالث به طور عموم و مطلق، اعاده و اعتراض اصلی خواهند بود که در ادامه 

 گیرند؛مورد بررسی قرار می

  

 

ضوع اعاده دادرسی ق.آ.د.م، مو 426براساس ماده  

 هم به جهات خاص قانونی است. بنابراین؛آن «یافتهاحکام قطعیت»

 شود.قابل اعاده دادرسی هستند و شامل قرارها نمی  فقط احکاماز بین آرا،  اوّالً؛ •

قابل اعاده دادرسی هستند و اگر  فقط احکام قطعیت یافتهاز بین احکام،  ثانیاً؛ •

حکمی قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی باشد، باید با اسقاط آن یا با انقضای مهلت 

 شکایت یا با انجام شکایت، حکم قطعیت یابد تا امکان اعاده دادرسی از آن فراهم شود.

معیار قانون از « یافتهاحکام قطعیت»معیار فعلی قانون آیین دادرسی مدنی یعنی ثالثاً؛  •

تر است و دایره احکام بیشتری را قابل بود، معیاری وسیع« احکام قطعی»سابق که 

یافته و هم دهد. بنابراین هم احکام قطعی و هم احکام قطعیتاعاده دادرسی قرار می

 به قیاس اولویت احکام نهایی، قابل اعاده دادرسی خواهند بود.
 

 شوند.به صورت قطعی و غیرقابل شکایت صادر میاوالً از دادگاه بدوی احکام قطعی؛  ✓

اند که به احکام قابل شکایت واخواهی و تجدیدنظرخواهییافته؛ احکام قطعیت ✓

 اند.واسطه انقضای مهلت یا طرح شکایات فوق قطعیت یافته

اند، که به واسطه انقضای مهلت یا طرح خواهیاحکام قابل فرجام احکام نهایی؛ ✓

 اند.شده شکایت فرجامی نهایی

هر دو طریق اعاده دادرسی و واخواهی، مختص احکام بوده و شامل قرارها 

)اعم «  است قطعیت یافتهام احک»شود با این تفاوت که اعاده دادرسی مخصوص نمی

 است.« غیابیاحکام »از حضوری یا غیابی( و واخواهی منحصراً در مورد 
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قانون  98اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نیز مجاز است. البته طبق ماده  •

هم به جهات آن« قطعیاحکام »دیوان عدالت اداری که در تطبیق قوانین خاص آمد، فقط 

 مذکور در ماده فوق، قابل اعاده دادرسی است.خاص 

مانند اداره ثبت  آرای مراجع استثناییو آرای داوری داخلی اعاده دادرسی نسبت به  •

 بینی نشده است. و اداره کار، پیش

مستندًا به بند  بینی شده است. پیشالمللی، آرای داوری تجاری بیناعاده دادرسی نسبت به  •

المللی مورد تطبیق در بخش قوانین خاص، )جعلیت مستند رأی تجاری بین قانون داوری 33ماده  1

که ازجهات بطالن رأی عالوه بر این« ط»و )مکتوم بودن مدارک( طبق بند « ح»داور(  طبق بند

اند، به نحوی که مستندًا به بند اند، از جهات اعاده دادرسی نیز محسوب گردیدهداوری دانسته شده

که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است،  المللی، طرفیداوری تجاری بینقانون  33ماده  2

تقاضای رسیدگی  "داور"ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از تواند پیش از آنکه درخواست می

 .مجدد یعنی اعاده دادرسی  نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند

بینی ، پیشکشورآرای دیوان عالیادرسی مدنی، اعاده دادرسی نسبت به در  قانون آیین د •

نشده است. طبیعی است که اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عالی کشور، به جهت رسیدگی 

شکلی، سالبه به انتفاع موضوع است؛ چرا که رأی دیوان یا در ابرام رأی فرجام خواسته است 

دی صادر نشده تا قابل اعاده دادرسی باشد بلکه رأی مرجع صورت رأی اصلی و جدیکه در این

تواند باشد و یا در شود که در جای خود قابل اعاده میقبلی )بدوی یا تجدیدنظر( محسوب می

اعتبار شدن رأی منقوض، نقض رأی فرجام خواسته است که در این صورت نیز با توجه به بی

 نابراین؛اساساً قابلیت شکایت آن رأی مطرح نیست. ب

یافتگی احکام قابل اعاده دادرسی بیان شد، به قیاس همانگونه که در تشریح معیار قطعیت ✓

عالی اولویت، احکامی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شده و در نهایت در دیوان 

 شود، قابل اعاده دادرسی است آن هم نه به عنوان رأی دیوان عالی کشور.کشور تأیید می

دیوان  از جمله آرای و کیفری()اعم از حقوقی قطعی مراجع قضائی ق.آ.د.ک، آرای  477طبق ماده  ✓

قابل اعاده « خالف شرع بیّن» به جهت رئیس قوه قضائیه تشخیص در صورت، کشورعالی

 هایی دارد که بیان خواهد شد.ق.آ.د.م تفاوت 426دادرسی است که البته با اعاده دادرسی ماده 
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بررسی تطبیقی دو نوع اعاده دادرسی 

ک.د.آ.ق477اعاده دادرسیِ ماده  م.د.آ.ق426اعاده دادرسیِ ماده 

اعاده دادرسی  غیراصاااطالحی است به عنوان 
 یآرایک طریق شکایتی غیرمعمول که نسبت به 

قابل  کیفریو  حقوقیاعم از جع قضائیمرا قطعی
شامل احکام و قرارهای دیوان عالی اعمال است که 

لح، ااااااروهای مسااااضائی نیاااااازمان قاااکشور، س
راها و اادوی، دادساااادیدنظر و بااااهای تجدادگاه

 یآراهمچنین  .باشندمی وراهای حل اختالفااااش
اده ااااتجویز اعدر باب  الی کشورااااشعب دیوان ع

مشمول این  هادادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه
 ق.آ.د.ک( 477ماده  2 تبصرهنوع اعاده خواهند بود. )

این نوع تنها به جهت
ورتی که رئیس قوه اادر ص  اعاده پذیرفتنی است.

قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی  قضائیه رأی
را خالف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده 
دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در 
شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این 

یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر امر تخصیص می
شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خالف شرع بیّن  نماید.

اعالم شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی 
مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و 

 .رأی مقتضی صادر می نمایند
 

 اعاده از طریق؛طرح این نوع 
 رئیس دیوان عالی کشور◄
 دادستان کل کشور◄
 سازمان قضائی نیروهای مسلح رئیس◄
فقط هم آنرئیس کل دادگستری استان  و یا ◄

مگر اینکه خالف شرع  مجاز استبرای یک بار 
 477 ادهم 2تبصره . )بیّن آن به جهت دیگری باشد

ق.آ.د.ک( و رسیدگی به این نوع اعاده در دیوان 
 گیرد.الی کشور صورت میع

 

طالحی است به اااااص اعاده دادرسی     
العاده که قعنوان یک طریق شکایتی معمول فو

 یافتة حقوقی  احکام قطعیتفقط نسبت به 
 . استقابل اعمال 

هفت جهت قانونی برای این نوع اعاده 
کدام از دادرسی وجود دارد که اثبات هر

 اعاده دادرسی کافی است؛جهات برای 
 مورد ادّعا.صدورحکم  ◄1
 خواسته.صدور حکم ◄2
 .وجود  ◄3
وجود ◄4

در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبال 
 .توسط همان دادگاه صادر شده است

 .حکم دادگاهمؤثر دروجود ◄5

مستندحکم و همچنین در  اثبات ◄6
 اسناد مستند حکم.نقطه مقابل 

که ◄7
از صدور حکم،  وپسدر اختیار متقاضی نبوده 

 دلیل حقانیت درخواست آمده ودست  به
 است.کننده اعاده دادرسی 

طرح این نوع اعاده دادرسی توسط خود 
علیه و در دادگاه صادرکننده حکم محکوم
آید و رسیدگی به این مییافته به عمل قطعیت

نوع اعاده نیز نزد خود همان دادگاه صورت 
گیرد. بنابراین دیوان عالی کشور صالحیت می

 رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی را ندارد.
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اعاده 

دادرسی 

نسبت به 

دیوان عالی 

 کشور

خواهی نسبت به احکامی که به موجب فرجامق.آ.د.م؛  434براساس تبصره ماده 
است  است، تقاضای اعاده دادرسی مجازعالی کشور  دیوانتحت رسیدگی در 

چرا که معیار قطعیت حکم در اینجا محرز است هر چند هنوز حکم نهایی نشده 
 است. در این حالت؛

 شود.عالی کشور تقدیم می به دیوان اعاده دادرسی دادخواست ◄
 دهد.میحکم ارجاع  دادگاه صادرکننده دیوان عالی کشور، دادخواست را به ◄
 طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان ازی دادخواست قبول صدور قرار  درصورت ◄

د تا نتیجه قطعی آن مشخص شود عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد ش
 .وسپس دیوان عالی نسبت به فرجام خواهی اتخاد تصمیم نماید

اعاده 

دادرسی 

نسبت به 

 

دیوان عالی 

 کشور

 

همانگونه که تشریح شد، احکامی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شده و 
گیرد، قابل اعاده عالی کشور مورد ابرام )تأیید( قرار میدر نهایت در دیوان 

 دادرسی است که طبق قواعد عمومی اعاده دادرسی؛
به دادگاه صادرکننده حکام قطااعیت یافتاه  اعاده دادرسی دادخواست ◄

 )بدوی/ تجدید( تقدیم می شود.
در همان دادگاه صادرکننده حکم قطعیت یافته  اعاده دادرسی دادخواست ◄

 )بدوی/ تجدید( رسیدگی می شود.
استاد گرانقدر جناب دکترعبداهلل شمس در این زمینه با توجه به مالک تبصره ماده 

ی دیوان اند که درخواست اعاده دادرسی حکم ابرام شدهفته، چنین نتیجه گر434
عالی کشور نیز باید به دیوان تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را به دادگاه 
صادرکننده حکم ارجاع نماید و علت این تحلیل را رعایت یکی از اصول مهم 

اند که دادرسی یعنی عدم امکان نقض رأی مرجع عالی توسط مرجع تالی دانسته
با رعایت این سلسه مراتب و ارجاع توسط دیوان، دیوان عالی جواز فسخ رأیی را 

های تحلیل محور نماید. این تحلیل شایسته در سنجشکه ابرام نموده، صادر می
 (946(، ش2تواند مالک عمل  باشد. )شمس، همان منبع )جمی

اعاده 
دادرسی 

آرای نسبت به

ق.آ.د.ک نوع خاصی از اعاده دادرسی  477همانگونه که تشریح شد، طبق ماده 
و قطعی مراجع قضائی )اعم از حقوقی بینی شده است که طبق آن آرای پیش

 تشخیص در صورت، )اعم از حکم و قرار( کشوردیوان عالی از جمله آرای کیفری(
قابل اعاده دادرسی است که البته با « خالف شرع بیّن» به جهت رئیس قوه قضائیه

 ق.آ.د.م از اساس متفاوت بود. 426اعاده دادرسی ماده 
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فقط به یکی از جهات ذیل قابل اعاده دادرسی است؛ احکام قطعیت یافته ۞

 صدورحکم خارج از موضوع مورد ادّعا.

صدور حکم بیش از موضوع خواسته.

حکم.وجود تضاد در مفاد یک 

صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و حکم وجود مغایرت 
.اصحاب آن، که قبال توسط همان دادگاه صادر شده است

.حکم دادگاهمؤثر در حیله و تقلبوجود 

 جعلیت اسناد مستند حکم  اثبات 
و همچنین در نقطه مقابل اثبات اصالت اسناد مستند حکم.

مکتوم که دال بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی است. تحصیل اسناد و مدارک

در اعاده دادرسی، برخالف سایر طرق شکایت از آرا، جهات شکایت احصایی است،  ۞
به نحوی که پذیرش اعاده دادرسی مستلزم وجود و احراز یکی از جهات احصایی مواد 

 اعاده دادرسی باید توجه داشت؛ ق.آ.د.م  است. درخصوص جهات 227و  426
صرف ادّعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی کافی نیست. بلکه باید جهت مد نظر  اوالً؛

 ق.آ.د.م( 435ماده  4در دادخواست تصریح شود و با دالیل مثبته،  اثبات و احراز شود. )بند 
اعاده دادرسی ذکر شده ، در  دادگاه صالح  باید بدواً با بررسی جهتی که در دادخواست ثانیاً؛ 

 ق.آ.د.م( 435)تبصره ماده  نماید.مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار الزم را صادر 
دادگاه صالح  در صورت صدور قرار قبول جهت اعاده دادرسی، اقدام به تعیین وقت ثالثاً؛ 

رسیدگی نموده و مطابق مقررات عمومی دعاوی، مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. 
 ق.آ.د.م( 435)تبصره ماده 

که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،  جهتی در اعاده دادرسی به جز آنرابعاً؛ 
 ق.آ.د.م( 436)ماده  .گیرددیگری مورد رسیدگی قرار نمی جهت

ق.آ.د.ک  476تا  474اعاده دادرسی حقوقی، با اعاده دادرسی کیفری مذکور در مواد  ۞
خلط نشود. جهات اعاده دادرسی کیفری در مواد فوق که در تطبیق قوانین خاص آمد، 

 گیرد. متفاوت با جهات حقوقی است و در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می
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✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی تطبیقی دو نوع اعاده دادرسی حقوقی و کیفری 

(ک.د.آ.ق476-474مواد )اعاده دادرسی کیفری  (م.د.آ.ق426ماده )اعاده دادرسی حقوقی 

 هامیت قطعی دادگاهکام محکوـاح   
فقط به یکی از جهات ذیل قابل اعاده دادرسی 

 است؛ کیفری
کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود  ◄الف

 .و سپس زنده بودن وی محرز گردد
چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم  ◄ب

ای باشد که شوند و ارتکاب آن جرم به گونه
 .نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد

شخصی به علت انتساب جرمی محکوم  ◄پ
شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از 
مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم 
شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد 
 .دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد

درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی ◄ت
 .صادر شود

دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا در  ◄ث
 .شهادت خالف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است

پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی  ◄ج
حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب 

 .گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشداثبات بی
عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات  ◄چ

 .مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی  
یک از پس از احراز  دیوانشود. کشور تسلیم می

درسی، رسیدگی با تجویز اعاده دا جهات فوق،
مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده 

دهد و در غیر این صورت حکم قطعی، ارجاع می
 .نمایدقرار رد اعاده دادرسی صادر می

 

فقط به  کام قطعیت یافتهــاح
ازجهات ذیل قابل اعاده دادرسی یکی

 حقوقی است؛
 مورد ادّعا. صدورحکم خارج از موضوع◄1

 صدور حکم بیش از موضوع خواسته.◄2

 وجود تضاد در مفاد یک حکم. ◄3

حکم  حکم صادره باوجود مغایرت ◄4

دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب 

آن، که قبال توسط همان دادگاه صادر شده 

 .است

حکم مؤثر در لباقایله و تااحوجود ◄5

 .دادگاه

و حکم  نداااجعلیت اسناد مست اثبات ◄6

همچنین در نقطه مقابل اثبات اصالت اسناد 

 مستند حکم.

مکتوم بودن )کتمان( اسناد و مدارکی ◄7

از صدور  وپسدر اختیار متقاضی نبوده که 

انیت ااال حقااادلی آمده ودست  حکم، به

 است.کننده اعاده دادرسی  درخواست
 

دادگاه اعاده دادرسی به  دادخواست
لیم اااعیت یافته تسااصادرکننده حکم قط

در صورت احراز شود و همان دادگاه می
یکی از جهات فوق، قرار قبولی صادر و 

کند و اال قرار رد خودش رسیدگی می
 .نمایداعاده دادرسی صادر می
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ذیل قابل اعاده دادرسی حقوقی بود که در  جهات فقط به یکی از احکام قطعیت یافته

 پردازیم؛ادامه به بررسی تکمیلی هر یک می

 «.موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد»که؛ نخستین جهت اعاده دادرسی عبارت است از این

ق.آ.د.م  51ماده  3مذکور در بند  مفهومی عام است که هم شامل 

یا مطالبه وجه یا تحویل اموال( و هم شامل شود )مانند خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می

ق.آ.د.م )مانند درخواست تأمین خواسته یا دستور  51ماده  5مذکور در بند 

 های دادرسی ...( خواهد بود. موقت یا هزینه

ها ان موضوع خواسته اصلی و فرعی است که نباید حکم دادگاه خارج از آنبنابراین مورد ادعا هم

باشد و اال حکمی که خارج از مورد ادعا )خارج از خواسته های اصلی و فرعی( باشد از موجبات 

 اعاده دادرسی به شمار خواهد آمد. 

ست به موضوع مورد ادعای خواهان، درخواست تخلیه ید )خواسته اصلی( از ملک ا مثال؛ 

همراه درخواست دستور موقت )خواسته فرعی( و دادگاه عالوه بر حکم بر تخلیه ید و دستور موقت، 

نیز حکم صادر کرده است که این قسمت اخیر مورد ادعای « خسارات و اجور معوقه»نسبت به 

 خواهان نبوده و از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.

 «.میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد حکم به»که؛ دومین جهت اعاده دادرسی عبارت است از این

الظاهر قانونگذار مرادش از آن این بوده که حکم صادره مفهومی است که علی

در همان موضوع خواسته ولی بیشتر صادرگردیده است. در حقیقت در اینجا از همان نوع جنس 

خواسته که مورد ادعای خواهان بوده است، دادگاه به میزان بیشتری حکم صادر نموده است. این 

های کلی مانند مطالبه وجه قابل تصور و تحقق است.در خواسته وضعیت بیشتر

میلیون تومان وجه طلب یا وجه چک بوده است و دادگاه  100خواسته خواهان مطالبه  مثال؛ 

 میلیون تومان وجه طلب یا وجه چک صادر نموده است. 200حکم به محکومیت مبلغ 
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 ق.آ.د.م با یکدیگر باید گفت؛ 426ماده  2و  1بنابراین در تطبیق بند    

 ق.آ.د.م 426ماده و بررسی تطبیقی جهت 

که براساس آن دادگاه بدون توجه دقیق به 

یعنی موضوع 

رأیی صادر نموده است که خارج از  

خواسته است. )مانند رأی به اجرت ملک که در 

 خلیه ملک مورد ادعا نبوده است.(خواستة ت

که براساس آن دادگاه بدون توجه دقیق به 

رأیی صادر نموده میزان 

از همان جنس خواسته است.  است که بیش

 100تر از خواسته میلیون بیش 20)مانند رأی به 

 100میلیون به جای  120رأی به  -میلیونی 

 میلیون خواسته خواهان صادر شده است.(

مورد ادعا در بند « خارج خواسته»این است که جهت معیار تشخیص دو جهت فوق؛  

توان گفت با وجود است و چه بسا می 2بند « از خواستهبیش»تر از جهت مفهومی عام 1

 نبوده است. با این وجود؛ 2نیازی به بند  1بند 

 موضوع خارج از اّدعا، در تطبیق با خواستة دعوا )اصلی و فرعی( ؛ 1در بند

)مانند؛ خواسته تخلیه ید و اجاره بهای عین مستاجره  تواند بیش از خواسته باشدمی

تواند غیر از خواسته مورد ادعا باشد مانند به جای خواسته تخلیه( همچنین می

 ید و صدور حکم به پرداخت اجور معوقه.(درخواست تخلیه

 از خواسته، در تطبیق با اصل خواستة دعوا، از همان جنس  موضوع بیش؛ 2در بند

 میلیون( 100میلیون به جای خواسته  120 کلی و بیشتر است. )مانند؛بوده و حتماً

 ق.آ.د.م است. 98معیار نهایی تشخیص در هر دو بند فوق، با لحاظ ماده  

« از خواسته بیش»و « خارج ازخواسته»ی اصلی که مورد ادعا بوده و مالک ارزیابی خواسته
زایش یا تغییر خواسته مذکور در ماده ای نهایی است که به لحاظ کاهش یا افاست، خواسته

شود. به تجویز ماده مزبور، خواهان حق کاهش خواسته یا افزایش خواسته یا سنجیده می 98
تغییر آن را تحت شرایطی داشت که در صورت اعمال آن، مالک نهایی برای تشخیص 

  ق.آ.د.م خواهد بود. 98جهات اعاده دادرسی، با لحاظ تغییرات اعمالی  ماده 
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وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد »سومین جهت اعاده دادرسی عبارت است از؛ 

 «.به اصول یا به مواد متضاد باشد

که به جهت وجود تضاد ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد، از موجبات 

 شود؛اعاده دادرسی محسوب شده است، مفهومی عام و مطلق است که شامل دو حالت می

 در بخش اصلی که به موجب آن تضاد در خود  مفاد  منطوق حکم یعنی  حالت اول؛ 

 شود تضاد وجود دارد. مانند حکم به بطالن عقد و الزام به اختالف حل و فصل می   

 پرداخت ثمن معامله.  

تضاد در اسباب موجهه و مقدمات حکم با منطوق حکم یعنی بخش مقدماتی  حالت دوّم؛ 

با بخش اصلی تضاد دارد. مانند توجیه مقدماتی اصل صحت قرارداد و نتیجه گیری بطالن 

 عقد و تعهدات در منطوق رأی و اعالن فسخ قرارداد.

 373 . مادهخواهی نیز به شمار آمده بودحالت دوم از جهات فرجاماگر خاطرتان باشد، 

انچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد چن» داشت؛خواهی مقرر میق.آ.د.م در زمینه فرجام

ای که دارای معنای دیگری قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده

 « .گرددتطبیق شده، رأی یاد شده نقض می است

 1در خصوص جمع میان دو شکایت فرجام و اعاده دادرسی  از جهت فوق گفته شده است؛ 

پذیر است که در دعاوی برشمرده در قانون صادر شده خواهی فقط نسبت به آرایی امکانفرجام •

باشند، در حالی که احکام قطعیت یافته در هر دعوایی که صادر شده باشد، در صورت تحقق 

 توانند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند. دادرسی، مییکی از جهات اعاده 

« ایقطعیت یافته»ی حکم  در عین حال باید پذیرفت، در مواردی که میان مفاد و اسباب موجهه •

تواند مورد فرجام خواهی و هم اعاده دادرسی قرار بگیرد. اختالف وجود دارد، این حکم هم می

خاب طریق شکایتی خود مختار است و حق گزینش دارد ولی علیه در انتدر این حالت محکوم

-اگر رأی تأیید شود  -خواهی، درخواست اعاده دادرسی بعدی را قابل توجه است که فرجام

کند. در حالی که اگر اول درخواست القاعده به دلیل گذشتن مهلت اعاده دادرسی منتفی میعلی

                                                           
 .954، ش 433، ص2شمس، دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی، )دوره پیشرفته(، ج - 1
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توان بعداً با شرایط کننده باشد، میلیه درخواستاعاده دادرسی شود و رأی صادره نسبت به آن ع

 خواهی نماید.فرجام 373و  367مواد 

ی شکایت مزبور را در مهلت مقرر مطرح کند، اصوالً علیه هر دو شیوهالبته در صورتی که محکوم  •

 شد.کشور اجرا خواهد یعنی اعاده دادرسی از حکم مطروحه در دیوان عالی1ق.آ.د.م 434تبصرة ماده 

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص »این که چهارمین جهت اعاده دادرسی عبارت است از 

همان دعوا و اصحاب آن، که قبال توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه 

 در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است؛« .قانونی موجب این مغایرت باشد سبب

شود. بنابراین مغایرت باشد و شامل قرارها نمیوجود مغایرت حتماً باید بین  •

 تواند از جهات فرجام خواهی باشد.حکم با قرار یا حتی مغایرت بین دو قرار می

باشد چرا که اگر یکی از احکام هنوز وجود مغایرت حتماً باید بین  •

قطعیت نیافته باشد و قابلیت شکایت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی داشته باشد، چه بسا 

 2همان طریق شکایتی عادی سبب نقض حکم مخالف گردد و اعاده دادرسی منتفی گردد.

باشد. یعنی وحدت سه گانه باید حتماً باید بین  وجود مغایرت •

 .وحدت اصحاب دعوا ◄3وحدت سبب.  ◄2وحدت موضوع.   ◄1بین دو حکم برقرار باشد؛

                                                           
لی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت عا نانچه دعوایی در دیوانچ» ... 434ماده  ةتبصر - 1

گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، حکم ارجاع می به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده
 «.عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد رسیدگی در دیوان

تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای »؛ 11/۸/13۷۸ـ  639۰رویه شماره  رأی وحدت - 2

که دادنامه غیابی، حکمی غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل العاده نیست و با توجه به اینی رسیدگی فوقورود به مرحله

دیدنظرخواهی رسیدگی تجدیدنظر خواهی است، تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تج

بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی « نشده باشد، اعمال مقررات مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد

طور اگر رأیی قابل تجدیدنظر باشد درخواست اعاده غیابی در مهلت واخواهی و یا در زمان رسیدگی به واخواهی امکان ندارد. همین

 ت به آن در مهلت تجدید نظرخواهی و یا در زمان رسیدگی به تجدیدنظر ممکن نیست.دادرسی نسب
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در ایراد امر مختومه )قضاوت شده( شرط بود و در گانة فوق که عالوه بر وحدت سه •

ی هر دو حکم نیز در اینجا شرطیت دارد. «دادگاه صادرکننده»اینجا هم شرط است، وحدت 

ها، الزاماً واحد بودن شعبة صادرکننده نیست بلکه احکام البته مقصود از وحدت دادگاه

و در یک  حاً هم عرض()اصطالصادره از شعب متعددی که صالحیت ذاتی یکسانی داشته 

  باشند.ها میحوزه قضایی قرار دارند نیز مشمول وحدت دادگاه

 بنابراین برای تحقق جهت مغایرت احکام در اعاده دادرسی چهار وحدت  ذیل توأمان شرط است؛ 
 وحدت دادگاه.  ◄4وحدت اصحاب دعوا.  ◄3وحدت سبب.  ◄2وحدت موضوع.   ◄1

که بین دو حکم، تضاد یا اختالف کلّی باشد یا اعم است از اینوجود  •

 شود.اختالف جزئی، بنابراین مغایرت ولو جزئی نیز از جهات اعاده دادرسی محسوب می

 شرط است؛ 7مستلزم « مغایرت احکام»توان گفت، اعاده دادرسی به جهت بندی میبرای جمع 

 «مغایرت احکام» هفت شرط اعاده دادرسی به جهت 

  دادگاه.وحدت ◄4 وحدت اصحاب دعوا.◄3 وحدت سبب.◄2 وحدت موضوع ◄1

 مغایرت و اختالف دو حکم ولو جزئی. ◄7قطعیت یافتگی دو حکم. ◄6وجود دو حکم و نه قرار. ◄5

ایم که مواجه «مغایرت آرا»در فرجام با  ❖
 «.احکام و قرارها»اعم است از 

 درجهت مغااااایرت آرا؛ ❖

،  376براساااس ماااواد  «کشور عالیدیوان »
 کند؛ق.آ.د.م تصمیمات ذیل را اتخاذ می 407و 406

  (376گردد. )بالارجاع میموخّر)دوم(نقض رأی◄
رأی مقدم )اوّل( نیز در صورت وجود هر یک از ◄

موارد نقض، نقض و جهت اقدام و رسیدگی به 
 ( 407و  406شود. )دادگاه تالی ارجاع می

ایم مواجه «مغایرت احکام»در اعاده با ❖
 شود.نمی« قرارها» که شامل

 احااااااکام؛درجهت مغااایرت   ❖

 «قطعیت یافتهدادگاه صادرکننده حکم»
ق.آ.د.م تصمیمات ذیل را  439بر اساااس ماده 

 کند؛اتخاذ می
  (439گردد. )نقض می رأی موخّر)دوم(◄
رأی مقدم )اوّل( نیز تأیید و به هر حال به قوت ◄

( 439خود باقی است. )

در فرجام و اعاده دادرسی« مغایرت آرا»نگاهی تطبیقی به جهت 

(426-4بند)در اعاده دادرسی « مغایرت احکام» (371-4بند)در فرجام « مغایرت آرا»
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تا  305های تفصیلی و تطبیقی مقررات حاکم بر طرق شکایت از آرا، به موجب مواد پس از بررسی

تر، هر پنج ق.آ.د.م، در تطبیق با قوانین خاص، خالی از لطف نیست، یکبار دیگر با نگاهی جامع 441

و با بیان قواعد فرمولی حاکم بر طرق بندی تطبیقی قرار دهیم طریق شکایتی مزبور را یکجا مورد جمع

 تر نماییم.تر و دلچسبشکایت از آرا، مطالعه و یادگیری این موضوع را سهل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

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

 شدند. همگی توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می

انواع 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
326-365

واخواهی
مواد

305-308
م.د.آ.ق

 دو طریق شکایتی فوق؛

 اند.معمولطااارق اوالً؛
 به جهت اینکه این ثانیاً؛
وارد قابل ااادر مرق ااط

والً اعمال اشکایت، اص
قی اشوند و اثر تعلیمی
 ها راآن م دارند، اااه
 نامیم.طرق عادی می 
 س بهتر است مواردپ

فوق را طرق شکایت
 بدانیم.

 

 سه طریق شکایتی فوق؛

 اند و نه غیرمعمول.معمولطرق  اوالً؛

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

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

ی به عبارتی طرق مذکور جنبه
استثنائی داشته و اثر تعلیقی هم ندارند. 
پس بهتر است موارد فوق را طرق 

 بدانیم.شکایت
 

 مصادیق نسخ شده؛

شکایت به جهت اشتباه ◄
 329تا  326ی مواد ااقاض

 .قانون آیین دادرسی مدنی
تجدیدنظر نسبت به آرای ◄

تشخیص  که درشعبقطعی 
 .وراااااکشالیاااع نواااادی
شکایت از طریق اعمال ◄

یل اااقانون تشک 18ماده 
ومی و ااااهای عمدادگا

 انقالب )

 مصادیق معتبر و محدود؛
شکایت از طریق اعمال  ◄

انون آیین ااااااق 477ماده 
دادرسی کیفری مصوب 

1392 
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قــانونگذار در 
 ق.آ.د.م305ماده

ریفی ــدر تعـ
تصر از ــمخـ
واهی ـــواخـ

بیان  اصلی()
 دارد:می

علیه کومــمح»
ایب حق دارد ـغ

به حکم غیابی 
اعتراض نماید. 

راض ـــاین اعت
واهی نامیده ـواخ

 «د.شومی
بنابراین 
واخواهی 

عبارت اسـت از 
یک اعتراض به 
مفهـــوم عام 

شـکایتی  یعنی
علیه که محکوم

غایب، نسبت به 
احکام غیابی، 

به عمل 
 آورد.می

قـــانونگذار در 
به بعد  331مـاده

ق.آ.د.م، تـعریفی 
از تجــدیدنظر 

)اصلی( ارائه نکرده 
است. با این وجود 

اصطالح 
که «دیدنظرـتج»

معادل اصطالح 
قانون  «تینافـاس»

 و اصول محاکمات
قانون « شـپژوه»

 دادرسی مدنیآیین 
ســابق اسـت به 
مفهوم اعتــراضی 
است که ســبب 
تجـدید رسیدگی 
ماهوی )موضوعی 
و حکمی( نسبت 
به آرای حصـری 
قـــانونی اعم از 
احـکام و قرارهای 
مذکور در مـواد 

  333تا 331
 شود.می

که ابتدائاً فرجــامی
علیه به توسط محکوم

آید، فرجام عمل می
اصـــلی است و با 
تقــدیم دادخواست 

دادگاه فرجــامی به 
صادرکننده رأی قابل 
فرجام، سبب رسیدگی 

عـالی کشور دیوان
 (412-366)م شود. می

خواهیِ فرجـام
خوانده به تبع فرجام

فرجام اصلی را فرجام 
گویند. طبق تبعـی
 416تا  413مـواد 

ق.آ.د.م، مستقالً قابل 
طرح نیست و باید به 
تبـع فرجـــام اصلی 
باشد. مستلزم تقدیم 
دادخواست نبـوده و با 
درخواسـت به عمل 

آید و نیـازی به می
رعایت شـــــرایط 

 دادخواست اصلی ندارد.

عبارت است از 
که متقاضی این

اعاده دادرســی 
« طور مستقلبه »

یعنی بـدون وجود 
و تبعــیت از یک 
دعوای جــریانی 

ن را دیــــگر، آ
 درخواست کند.

 (432)بنـــد الف 

عبارت است از این 
اثنــــای »که در 

« یک دادرســـی
به « حــــکـمی»

عنوان دلیل ارائه 
شود و کسی که 

شده علیه حکم یاد 
او ابراز گـــردیده 
نسبــــت به آن 
درخواست اعاده 
 دادرسی نماید.

 (432)بنـــد ب 

عبارت است از 
اضـــی که اعتر

یعنی   « ابتـدائاً»
بدون وجـود و 
تبـعیت از یک 

دعـوای دیگر، از 
طرف شخص 
ثالث صــورت 

 گرفته باشد.
 (419)بنـــد الف 

عبارت است از 
 این کــــه در

اثنــــای یک »
« دادرســـــی

به « رأیـــــی»
عنوان دلیل ارائه 
شود و ثالثی که 
رأی یاد شــده 

او ابراز  علیــــه 
گردیده نسبت به آن 
 اعتراض ثالث نماید.

 (419)بنـــد ب 

(مفهوم و اقسام طرق شکایتی)بررسی تطبیقی طرق شکایت از آرا 

اعتراض ثالث اعاده دادرسی فرجام خواهی تجدیدنظرخواهی واخواهی
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 غیابی است.
 غیراحصایی( -بطور)

 اعم از

 است.قرارها( -)احکام
 )بطور احصایی(

 اعم از

 استقرارها( -)احکام

 )بطور احصایی(
 قطعیت یافته است.
 )با جهات احصایی(

 اعم از
 استقرارها( -)احکام

 بطور غیراحصایی()
  فقط احکام

غیــــابی قابل 
اند واخـــواهی

یعنی احکـامی 
 که؛

خوانده یا  -1
 نماینده وی 

 یک در هیچ
از جلسات  

 دادرســـی
 حاضـــــر  

 نبوده نباشد.
 

( الیحــه 2
دفاعیه هم 
 نداده باشد.

 

(ابـــالغ 3
اخطـــاریه 

وقت رسیدگی 
به صورت 
قانونی بوده 

 باشد.
 

 قـرارها قابل
واخواهی 
 نیستند.

  احکام مالی
 قابل تجدیدنظر؛

 خواسته یا ارزش◄
 ریال میلیون3بیش از

 احکام غیر مالی
 قابل تجدیدنظر؛

 کام ـــکلیه اح◄
صادره در دعاوی 

)اعم از  .الیـغیرم

غیرمالی ذاتی یا 
غیرمالی اعتباری 

درخواست افراز و یعنی

تقسیم و فروش اموال 
مشاع در صورتی که  
 مالکیت محل نزاع نباشد.

دعاوی راجع  به  روابط  -
موجر و مستأجر مگردر 
 مطالبه اجور معوقه.  

دعاوی مزاحمت و ممانعت  -
 .(از حق و تصرف عدوانی

 قابل قرارهای
 تجـــــدیدنظر؛

 دادخواست قرارابطال◄
 رد دادخواست. قرار◄
 .قرارسقوط دعوا◄
 .عدم اهلیتقرار◄
 .دعوا ردقرار ◄

 استماع دعوا.عدم◄

 احکام مالی 
 قابل فرجام از 
 دادگاه بدوی؛

خواسته بیش از ◄
 یالربیست میلیون

 احکام غیر مالی
ـام   ازقابل فرجــ

ـــدوی؛  دادگاه ـب
 اصل نکاح -1

نکاح  فسخاصل  -2 
 بـنس -4طالق  -3
 ثلث -7وقف -6حجر -5
 تولیت -9س ـــحب -8

 احکام مالی قابل
 فرجام از تجدیدنظر؛

 ایهیچ خواسته◄
 قابل فرجام نیست.

 احکام غیر مالی
قابل فرجــــام از 

 تجدیدنظر؛
 فسخ -2 اصل نکاح -1

 نسب -4طالق  -3نکاح 
وقف -6 حجر -5

قابل فرجام؛قرارهای 

 دادخواست.قرارابطال◄

 رد دادخواست. قرار◄

 .قرارسقوط دعوا◄

 .عدم اهلیتقرار◄

 کلیه احــکام
یافته به قطعیت 

طور غیراحصایی 
قابل اعـــــاده 

اند. البـته دادرسی
برخالف شکایات، 
اعـــــاده دادرسی 

جــــهات احصایی  
دارد. مطابق مـــاده 

جهات اعاده  426
 عبارتند از؛

خــــارج حکم ◄1
 خواسته

بیــش از حکم ◄2
 خواسته. 

.تضاددرمفادحکم◄3  
 احکاممغایرت ◄4
 .حیله و تقلب◄ 5
جعلیت اثبات  ◄6
سناد.ااصالتاثبات و   
مکتوم بودن ◄ 7 

 اسناد و مدارک
 

  قرارها قابل
اعاده دادرسی 

 نیستند.

 هرگونه رأیی
تواند موضوع می

اعتــراض ثالث 
باشد. بنـــابراین 
برخــالف طرق 
شـــــکـــایتی 
تجدیدنظرخواهی 

خواهی و فرجــام
ها آنکه موضوع

شکایت حصری 
و احصایی بود، 
موضوع شکایت 
اعتراض شخص 
ثالث غیرحصری 
و غیراحصایی 
 است و شامل؛ 

« احکام مالی »
 «احکام غیرمالی »
 «حضوریاحکام»
 «غیــابیاحکام»

 «قـــــــرارها»

 «آرای قطـــعی»
 «غیرقطعیآرای»

 «تصمیم حسبی» 
 شود.می

(آرای قابل شکایت)بررسی تطبیقی طرق شکایت از آرا 

اعتراض ثالث اعاده دادرسی فرجام خواهی تجدیدنظرخواهی واخواهی
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های مراحل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، با مطالعه مقررات مختلف دادخواست 
 ها ارائه نمود؛های ذیل را برای همگی آنتوان فرمولمی

∑◄  1فرمول 

∑◄ 2فرمول

 ∑◄ 3فرمول

مراحل دادرسی همان سه فرمول ارائه شده است. حتی در  ها در همهفرموالسیون همه دادخواست

-مراحل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که مقنن ساکت است، براساس همان فرموالسیون عمل می

قرار رد فوری »دادخواست به لحاظ فقدان شرایط جوهری و « عدم ثبت»شود. یعنی ضمانت اجراهای 

به لحاظ امکان « قرار رد غیرفوری دادخواست»به لحاظ عدم امکان شناسایی دادخواه و « دادخواست

 گردد. رفع نقص در سایر شرایط توسط دادخواه، اعمال می

❖ 

 اعم از بدوی+ واخواهی+ تجدیدنظرخواهی+ فرجام خواهی+ اعاده دادرسی + اعتراض ثالث
اه )خواهان یا واخواه یا ایم که در آن شخصی به عنوان دادخوبا یک هفت خوان دادرسی مواجه 

سه دادرسی خواه...( با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست نزد دادرس و جلتجدیدنظرخواه یا فرجام
 را گردد؛شود تا توسط دادورز اجای صادر میکند و درنهایت دادنامهاقدام به شکایت می

  

بررسی تطبیقی فرمول های دادخواست طرق شکایت از آرا

اعتراض ثالث اعاده دادرسی فرجام خواهی تجدیدنظرخواهی واخواهی
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ها به مفهوم خاص را مورد بررسی تطبیقی قرار دادیم و بر مباحث اکنون که به تفصیل اقسام تأمین

های خاص را به عنوان اجلی مصداق تأمین1«خواستهتامین»دانیم تأمینی مسلط شدیم، الزم می

به عنوان تأمین عام، مورد  2«دادرسی فوری»یا همان « دستور موقت»و آن را با  انتخاب

بررسی تطبیقی قرار دهیم تا در نتیجه بررسی تطبیقی این دو سالح مهم و حمایتی به موجب مواد 

ق.آ.د.م از سوی دیگر، در دو قالب وجوه  325تا  310ق.آ.د.م از یک سو و مواد  120تا 108

ارائه نماییم؛ ها از یکدیگرهای دقیقی را در تشخیص آناشتراک و افتراق، فرمول

 

 دهیم:اشتراک این دو نهاد اختصاص می بررسی تطبیقی را به وجوهآغاز 

ها را در مواد ی صد  لغو و پایان آناگر از لحظه صفر  تقاضای دو تأسیس حقوقی فوق تا لحظه

 ی شبیه به هم و متفاوت از هم، مواجه خواهیم شد؛بین قرار دهیم با دو زنجیرهقانونی، زیر ذره

درخواست مورد تقاضا قرار  ةلیها به وسشباهت این دو زنجیره بدین نحو است که هر دوی آن

ها با پرداخت هزینه دوی آن گیرند چرا که هردو منتهی به صدور قرار خواهند شد. هرمی

دادرسی معادل دعاوی غیرمالی و تودیع خسارت احتمالی یا همان تأمین مواجه خواهند بود و 

فوری خواهند بود و در نهایت هر دو تحت شرایطی بعد از صدور و قبل از ابالغ قابل اجرای 

 خود یا به درخواست لغو خواهند گردید.ه ها تحت شرایطی خود بهر دوی آن

در پلن تطبیق ذیل زنجیره اشتراکات تأمین و دستور را مورد اشاره قرار داده و ضمن بیان نکات 

رائه کلیدی آن برای رسیدن به یک چشم انداز روشن از مرز مشترک ، به بررسی تفصیلی و ا

 نکات تکمیلی خواهیم پرداخت. 

                                                           
 امروزی است.« تأمین خواسته»در قانون سابق همان  «بهیدعّتأمین مُ»عنوان  - 1
 امروزی است.« دستور موقت»در قانون سابق همان  «محاکمات عاجله»عنوان  - 2
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  آیند؛هر دو با درخواست به عمل می* 1

با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از  (1-1

اعمال )تصمیمات( دادگاه است با درخواست 

تواند شفاهی باشد آید که حتی  میمی به عمل

 و صورتجلسه شود.

وا اادع شرایط اصلی اقامه وجود همه(  2-1

 سمتی( برای درخواست نفعی، ذیاهلی، ذی )ذی 

 تأمین نیز ضروری است. 

 ق.آ.د.م(108)ماده 

با توجه به اینکه قرار دستور موقت از  (1-1

اعمال )تصمیمات( دادگاه است با درخواست 

تواند شفاهی باشد آید که حتی میمی به عمل

 و صورتجلسه شود.

وا اادع شرایط اصلی اقامه وجود همه (2-2

 سمتی( برای درخواست نفعی، ذیاهلی، ذی )ذی 

 دستور نیز ضروری است. 

 ق.آ.د.م( 313و310)م

مرزمشترک

تأمین خواسته و 

دستور موقت

هر دو با * 1
درخواست به 
.عمل می آیند

هر دو         * 2
قبل، ضمن و 

دادخواست بعد 
اصلی قابل طرح 

.اند

هر دو مستلزم * 3
پرداخت هزینه 

دادرسی و تودیع 
.تأمین هستند

هردو *4
قابلیت اجرا 

قبل از ابالغ را 
.دارند

ممکندوهر*5
بهخوداست
ــاً)خود ــ -رأس

ط (دادگاهتوـس
.شوندلغو

 
اینفوگرافیک
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 اند؛هر دو قبل، ضمن و بعد دادخواست اصلی قابل طرح* 2

صدور قرار تأمین خواسته، مستلزم  (2-1

تواند تقدیم درخواست خواهان است که  می

قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست 

راجع به اصل دعوا  یا  بعد از تقدیم دادخواست 

  اصلی و در جریان دادرسی طرح گردد.

 ق.آ.د.م( 108)ماده 

در صورتی که درخواست تأمین خواسته  (2-2

 )پیش از اقامه قبل از تقدیم دادخواست اصلی

دعوا( مطرح شود به لحاظ تشریفات شکلی ثبت 

یا امروزه «های دفترکلدفتر ثبت دادخواست»در 

و ارجاع،     « دفتر خدمات قضایی الکترونیکی»

باید بر روی فرم چاپی مخصوص دادخواست 

تنظیم و تقدیم شود. البته در این حالت هم، ماهیتاً 

با درخواستی مواجه هستیم که مشمول شرایط و 

به عبارتی اجراهای دادخواست نیست. انتضم

درخواست تأمین خواسته همیشه ماهیتاً درخواست 

است ولو اینکه قبل از دادخواست اصلی و به دالیل 

 شکلی ثبت، در قالب دادخواست تقدیم شده باشد.

درصورتی که دعوای اصلی ظرف  (2-3

مهلت قانونی اقامه نشود، به درخواست خوانده 

 شود.ره لغو میقرار تأمین صاد

درخواست تأمین خواسته قابلیت طرح در  (2-4

 مراحل بدوی، واخواهی و تجدیدنظر را دارد.

صدور قرار دستور موقت، مستلزم  (2-1

تواند قبل تقدیم درخواست ذینفع است که  می

از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست 

راجع به اصل دعوا  یا  بعد از تقدیم دادخواست 

 در جریان دادرسی طرح گردد.اصلی و 

 ق.آ.د.م( 318+313+310)مواد  

در صورتی که درخواست دستور موقت  (2-2

 )پیش از اقامه قبل از تقدیم دادخواست اصلی

دعوا( مطرح شود به لحاظ تشریفات شکلی ثبت 

یا امروزه  «های دفترکلدفترثبت دادخواست»در 

و ارجاع،     « دفتر خدمات قضایی الکترونیکی»

باید بر روی فرم چاپی مخصوص دادخواست 

تنظیم و تقدیم شود. البته در این حالت هم، ماهیتاً 

با درخواستی مواجه هستیم که مشمول شرایط و 

به عبارتی اجراهای دادخواست نیست. ضمانت

ست درخواست دستورموقت همیشه ماهیتاً درخوا

است ولو اینکه قبل از دادخواست اصلی و به دالیل 

 شکلی ثبت، در قالب دادخواست تقدیم شده باشد.

درصورتی که دعوای اصلی ظرف  (2-3

مهلت قانونی اقامه نشود، به درخواست طرف 

 شود.مقابل قرار دستور صادره لغو می

درخواست دستور موقت قابلیت طرح در  (2-3

 مراحل بدوی، واخواهی و تجدیدنظر را دارد.
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که در مقام بیان وجوه اشتراک تأمین خواسته و دستور موقت هستیم، خالی از لطف با وجود این  

ها قبل از دعوای اصلی آننیست به دو وجه ممیزه تأمین خواسته و دستور موقت به جهت درخواست

 نماییم تا بحث ابتر نماند.اشاره 

وجه اشتراک هر دو مورد تأمین خواسته و دستور موقت، این بود که اگر قبل از اقامه دعوای  -1

اصلی، درخواست به عمل آمده باشد، باید قانوناً در هر دو دعوای اصلی طرح شود و اال در هر 

 ؛شد. امادو به درخواست خوانده یا طرف مقابل قرار صادره لغو می

مهلت قانونی برای طرح دعوای اصلی وجه افتراق تأمین و دستور است. به موجب  ❖

 خواسته کننده تأمیندرخواستق.آ.د.م،  112ماده 

خوانده، درخواستدادگاه بهو اال  ، دهدبه اصل دعوا دادخواست  باید نسبت

ق.آ.د.م. درخواست کننده  318خواهد نمود ولی به موجب ماده  را لغو قرار تأمین

 به منظور اثبات بایددستور موقت 

 و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را بهدعوای خود به دادگاه صالح مراجعه 

صورت دادگاه نماید. در غیر این دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم

  .دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد صادرکننده

وجه اشتراک  امکان  درخواست تأمین خواسته و دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی،  -2

 ها رسیده باشد. واالّ هایی است که حال بوده و سررسید آنبه خواسته مربوط

ها نرسیده است، وجه های مؤجل که هنوز موعد سررسید آندر خصوص خواسته ❖
افتراق بین تأمین و دستور وجود دارد؛ به نحوی که  خواسته مؤجل قابل دستور 
موقت نیست ولی قابل تأمین خواسته است؛ آن هم مشروط به وجود دو شرط 

 ق.آ.د.م؛  114توأمان  مذکور در ماده 

 براین؛. بناتفریط باشددر معرض تضییع یا -2باشد وحق مستند به سند رسمی  -1 

 

 ∑1►قبل اقامه دعوا+  خواسته حال=  امکان دستور موقت

 ∑2►قبل اقامه دعوا+  خواسته حال=  امکان تأمین خواسته

∑3►قبل اقامه دعوا+  خواسته مؤجل )مستند سندرسمی و در معرض تضییع یا تفریط(=  امکان تأمین خواسته  



 

 90 و فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی  جامع روان ، شرح۞

 114تضییع یا تفریط بودن در ماده  با توجه به این که دو شرط مستند رسمی و در معرض  

ی که خواستهتوان گفت همینتوأمان برای تأمین خواسته مؤجل ضروری دانسته شده است، می

مؤجلی تحت شرایط قانونی منتهی به صدور تأمین خواسته شده باشد، قطعاً تودیع خسارت احتمالی 

 .باشندمیموجود  آنان در توأم 108در آن منتفی بوده است چرا که بندهای الف و ب ماده 

 هر دو مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین هستند؛* 3

رسیدگی به درخواست تأمین خواسته ( 3-1

دادرسی معادل دعاوی ة مستلزم پرداخت هزین

 غیرمالی است. 

 ق.و.ب.د.د.( 3م  13)بند 

صدور قرار تأمین خواسته نیازمند  (3-2

 است. « خسارت احتمالی»تودیع تأمین 

البته در وجوه افتراق خواهیم گفت که این 

ق.آ.د.م آمده  108ماده « د»ضرورت در بند 

 اند؛ مستثناء شده« الف تا ج»است و بندهای 

صدور قرار تأمین خواسته اصوالً لذا    

 مستلزم سپردن خسارت احتمالی است.

رسیدگی به درخواست دستور موقت، ( 3-1

دادرسی معادل دعاوی  ةمستلزم پرداخت هزین

 غیرمالی است.

 ق.آ.د.م( 325م  2)تبصره  

صدور قرار دستور موقت نیازمند  (3-2

 است. « خسارت احتمالی»تودیع تأمین 

البته در وجوه افتراق خواهیم گفت که این 

ق.آ.د.م  319ضرورت به طور مطلق در ماده 

 آمده است و هیچ استثنائی ظاهرًا ندارد؛

صدور قراردستور موقت مستلزم همیشه لذا 

 سپردن خسارت احتمالی است.

  هر دو قابلیت اجرا قبل از ابالغ را دارند؛* 4

اصل بر این است که قرار تامین خواسته  (4-1
 2اول به خوانده ابالغ و سپس اجرا شود )ماده 

 ق.آ.د.م(  117ق.ا.ا.م  و قسمت اول ماده 
اجرای قبل از ابالغ نیز ممکن  استثنائاً   (4-2

که ابالغ فوری ممکن  است. مشروط بر این
نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط 

 ق.آ.د.م( 117اده خواسته گردد. )م

اصل بر این است که قرار دستور موقت  (4-1
 2اول به خوانده ابالغ و سپس اجرا شود )ماده 

 ق.آ.د.م(  320ق.ا.ا.م  و قسمت اول ماده 
استثنائاً اجرای قبل از ابالغ نیز ممکن   (4-2

تواند است. مشروط به فوریت کار، دادگاه می
 مقرر دارد که قبل از ابالغ اجرا شود. 

 ق.آ.د.م( 320)ماده 
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 هر دو ممکن است خود به خود )رأساً توسط دادگاه( لغو شوند.* 5

در صورتی که موجب تأمین خواسته  ( 5-1

مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را صادر 

 خواهد کرد. 

در صورت شکست خواهان در اصل ( 5-2

حکم قطعی و چه با هر یک از دعوا چه با 

قرارهای قاطع دعوا از قبیل قرار رد 

دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار 

رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا یا قرار 

سقوط دعوا، قرار تأمین خواسته خود به 

 ق.آ.د.م( 118ی شود. )مادهخود مرتفع می

تحلیلی( هایدرسنجش*ازنظرتحلیلی)مالک

ق.آ.د.م مرتفع شدن  2ک ماده به وحدت مال

خود به خودی قرار تأمین به این متسلزم  

دستور دادگاه  است و دستور دادگاه مستلزم 

نفع است. اما از نظر قانونی، در درخواست ذی

 نص قانونی فوق، درخواست الزم نیست.

که موجب دستور موقت هرگاه جهتی(5-1

 شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده

 نماید.ار دستور موقت را لغو میقر

اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح ( 5-2

باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور موقت 

را لغو خواهد نمود. شکست ذی نفع در 

ه دعوا نیز چه به حکم نهایی باشد و چه ب

هر یک از قرارهای قاطع دعوا باشد  واسطه

 شود. اند سبب لغو قرار میکه نهایی شده

عالوه بر موارد فوق در صورتی که  (5-3

طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با 

موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در 

صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر 

 ق.آ.د.م( 322و  321خواهد نمود.  )مواد 

 

 مرز مشترک تأمین خواسته و دستور موقت را مورد بررسی قرار دادیم 

که تعیین  هاییتفاوتپردازیم. اکنون به بررسی وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت می

 . بودخواهد مزبور  هایی یکی از دو نهادشخص تنها مجاز به استفاده ،کندمی

کننده نوع درخواست متقاضی خواهد در حقیقت مرز افتراقی بین دو تأسیس مذکور، تعیین

 ها خواهیم پرداخت؛بود که در ادامه به بررسی آن
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 موضوع * فوریت1
 ق.آ.د.م( 108)ماده  (-)در تأمین خواسته فوریت شرط نیست. ◄
 ق.آ.د.م( 310)ماده  )+(در دستور موقت فوریت شرط است. ◄

 رسیدگی * وقت2
 ق.آ.د.م( 115تأمین خواسته در وقت فوری رسیدگی می شود. )ماده ◄
 ق.آ.د.م( 314)ماده  .شودفوری رسیدگی میاستثنائاً در وقت  و  در وقت عادیاصوالً دستور موقت ◄

 مرجع رسیدگی* 3
اینکه مال شود ولو تأمین خواسته در دادگاهی که نسبت به اصل دعوا صالح است رسیدگی می◄

 ق.آ.د.م( 111دادگاه صالح باشد. )ماده  مورد درخواست تأمین، خارج از حوزه
شود مگر اینکه مال  دستور موقت در دادگاهی که نسبت به اصل دعوا صالح است رسیدگی می◄

 ق.آ.د.م( 312و  311موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد. )مواد 

 تودیع تأمین* 4
شود مگر در موارد استثنائی. اصوالً با تودیع تأمین )خسارت احتمالی( صادر می تأمین خواسته◄

 ق.آ.د.م( 108)بندهای الف تا ج ماده 
 ق.آ.د.م( 319شود. )ماده دستور موقت همیشه با تودیع تأمین )خسارت احتمالی( صادر می◄

 موضوع رسیدگی* 5
 ق.آ.د.م( 113)ماده  قابل توقیف مجاز است. ةتأمین خواسته فقط در خواست◄
 ق.آ.د.م( 316)ماده دستور موقت در خواسته قابل توقیف، انجام عمل یا منع از عمل نیز مجاز است. ◄

 اجرای قرار* 6
 شود. )عدم پیش بینی در قانون(قضایی اجرا می ةتأمین خواسته بدون نیاز به موافقت رئیس حوز◄
 ق.آ.د.م( 325م  1شود. )تبصره قضایی اجرا می ةدستور موقت با موافقت و تأیید رئیس حوز◄

 اعتراض به قرار* 7
 ق.آ.د.م( 119قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست. )ماده ◄
 ق.آ.د.م( 325قرار قبول یا رد دستور موقت مستقالً قابل تجدیدنظر نیست. )ماده ◄

 استرداد تأمین* 8
شکست در اصل دعوا شده و تأمین تودیع شده )خسارات احتمالی( ای که منتهی به تأمین خواسته◄

 ق.آ.د.م( 120شود. )ماده مطالبه نشده، به درخواست خواهان به وی مسترد می
دستور موقتی که منتهی به شکست در اصل دعوا شده و تأمین تودیع شده )خسارات احتمالی( ◄

 ق.آ.د.م( 324شود. )ماده مطالبه نشده، به دستور دادگاه به خواهان مسترد می
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 موضوع؛  * فوریت1

  .در تأمین خواسته ( 1-1

احراز فوریت برای  ق.آ.د.م 108ماده طبق 

بینی نشده صدور قرار تأمین خواسته پیش

است و این بدان معناست که تنها احراز 

 شرایط عمومی اقامه دعوا کافی است و موضوع

ری. به هرحال تواند فوری باشد یا غیرفومی

 فوریت داشتن شرطیت ندارد.

 

 . در دستور موقت ( 1-1

عالوه بر احراز شرایط  ق.آ.د.م 310مادهطبق 

عمومی اقامه دعوی، احراز فوریت نیز شرط 

ص فوریت ق.آ.د.م نیزتشخی 315است.  ماده 

کننده به را  به  عهده همان دادگاه رسیدگی

درخواست دستور موقت قرار داده که ممکن 

است از کارشناسی یا تحقیق و معاینه محل نیز 

 .برای احراز فوریت استفاده نماید

 وقت رسیدگی ؛ * 2

رسیدگی تأمین خواسته در  (2-1
 ق.آ.د.م( 115می شود. )ماده 

پس از تقدیم درخواست، مدیر دفتر ( 2-2

مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه 

برساند و دادگاه باید بدون اخطار به طرف، 

ی که رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. وقت

الحًا وقت طبدون اخطار به طرف هست اص

 شود. العاده نامیده میفوری یا همان وقت فوق

 ق.آ.د.م(  115)ماده  

های تطبیقی )برای مطالعه بیشتر به فرمول

 اوقات مراجعه کنید.(

 ودر اصواًل  دستور موقت ( 2-1
 .شودفوری رسیدگی میاستثنائًا در وقت 

جهت رسیدگی، اصل بر این است که   (2-2

دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین 

را به دادگاه دعوت نماید مگر اینکه فوریت 

توان  بدون تعیین  کار اقتضاء نماید که می

وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات 

تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده 

 ق.آ.د.م( 314)ماده رسیدگی نمود. 

 طور عادی ه ؛ رسیدگی باصل

 طور فوری و فوق العاده ه ؛ رسیدگی باستثناء

به  عدم تعادل بین فوریت موضوع و وقت رسیدگی در این دو تطبیق کامالً مشهود است   

 ؛مقنننحوی که 
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 داند وای را که فوریت در آن شرط نیست، در یک وقت فوری قابل رسیدگی میتأمین خواسته •

دستور موقتی را که فوریت در آن شرط است، اصوالً در یک وقت عادی قابل رسیدگی    •

داند مگر اینکه فوریت اقتضاء نماید. جالب است که از یک سو مقنن شرط اولیه صدور می

رسیدگی به آن را در مواردی که  سوی دیگردستور موقت را احراز فوریت قرار داده و از 

فوریت اقتضاء نماید، به صورت فوری پیش بینی نموده است. و حال آنکه طبق همان پیش 

فرض قانونی فوریت همیشه باید اقتضاء نماید تا به دستور موقت رسیدگی شود. بنابراین 

شود. البته رسد، همانند تأمین خواسته به دستور موقت نیز باید فوری رسیدگی به نظر می

ق.آ.د.م، نیامده و  314تر است در نص ماده این تحلیل که با روح دستور موقت سازگار

 های نص محور مالک همان قانون است.  سنجش محاکم و در

 مرجع رسیدگی؛* 3

تأمین خواسته در دادگاهی که نسبت ( 3-1

صالح به رسیدگی است، طرح به 

مال مورد درخواست تأمین، شود می

  دادگاه صالح باشد. خارج از حوزه

 ق.آ.د.م( 111)ماده 

 

 
یک «  ب»علیه « الف»اگر دعوای  مثال؛ 

دعوای منقول مبنی بر تحویل یک دستگاه 
خودرو باشد دعوای اصلی باید در محل 

که در تهران است، طرح « ب»اقامت خوانده 
شود. حال درخواست تأمین خواسته نیز در 
صالحیت همان دادگاه تهران است که صالح 
به اصل دعواست. حتی اگر موضوع تأمین که 

باشد در محل دیگری برای مثال میخودرو 
مازندران باشد. به هر حال دادگاه تهران 

 صالح به تأمین خواسته است.

دستور موقت در دادگاهی که نسبت ( 3-1

صالح به رسیدگی است، طرح به 

، دستورمال مورد درخواست شود می

دادگاه صالح باشد. در این  خارج از حوزه

صورت درخواست از دادگاهی خواهد شد که 

ی آن دادگاه واقع موضوع دستور موقت در حوزه

صل دعوا را است اگر چه صالحیت رسیدگی به ا

ندارد، البته مشروط بر اینکه صالحیت ذاتی 

 ق.آ.د.م( 312و  311رعایت شود. )مواد 
در همان فرض تأمین خواسته، اگر   مثال؛ 

متقاضی دستور موقت باشیم، باید در همان 
محل خودرو یعنی مازندران درخواست را 
طرح نماییم؛ البته بشرط رعایت صالحیت 

تهران دادگاه عمومی  ذاتی، یعنی اگر دادگاه
است در مازندران هم از دادگاه عمومی 
 درخواست دستور شود و نه دادگاه انقالب. 
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 تودیع تأمین )خسارت احتمالی(؛* 4

تأمین خواسته ( 4-1
شود مگر در )خسارت احتمالی( صادر می

تا « الف»موارد استثنائی مذکور در بندهای 
ق.آ.د.م و سایر قوانین خاص  108ماده « ج»

که تأمین خواسته استثنائاً بدون تودیع تأمین 
 بینی شده است؛پیش
 

 تأمین خواسته  (4-2
شود. در موارد استثنائی ذیل که صادر می

باید تفسیر مضیق شود، صدور تأمین خواسته 
 نیازمند سپردن خسارت احتمالی نیست؛

 باشد:( دعوا مستند به سند رسمی الف
نص مضیق در این بند، سند رسمی است  اعم 
از اینکه سند رسمی الزم االجرا باشد یا سند 

د اااارسمی غیرالزم االجرا، مشمول این بن
باشند. اما اسناد عادی اعم از الزم االجرا یا می

االجرا، و اسناد در اعتبار سند رسمی غیرالزم
حکم سند رسمی مانند قراردادهای   در یا 

 شوند.بانکی مشمول امتیاز این بند نمی
 خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ب(
در مواردی که به موجب قانون نیاز به  ج(

 اخذ تأمین نیست، از قبیل:
اوراق تجاری واخواست شده طبق  (1ج

شرایط خاص قانون تجارت مذکور در مواد  
تودیع تأمین  ق.ت، از 292+293+309+314

 اند.معاف

دستور موقت ( 4-1
شود. ضرورت )خسارت احتمالی( صادر می

ق.آ.د.م  319تودیع تأمین به طور مطلق در ماده 
آمده است و علی الظاهر هیچ استثنائی ندارد. 
یعنی ما دستور موقت اصطالحی نداریم که 

که دستور موقت بدون تأمین باشد. مگر این
  غیراصطالحی باشد.

دستور موقت اصطالحی  (4-2
شود. البته چند مصداق صادر می

قانونی وجود دارد که دستور موقت بدون 
شود که باید گفت این تودیع تأمین صادر می

 مصادیق اصالً دستور موقت اصطالحی نیستند
تا استثناء محسوب شوند. بلکه صرفاً به جهت 

ها دستور موقت آناجرای موقتی و فوری به
 چرا که؛شود. اطالق می
 صدورشان نیاز به تأمین ندارد. 
 اجرایشان نیز نیاز به تأیید ندارد. 
 اثر موقتی دارند . 

در ادامه به سه مصداق دستور موقت  مثال؛ 
 غیر اصطالحی اشاره می نماییم؛

جهت  الف(
جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل 

ق.آ.د.م، که مراد  174اعیانی مذکور در ماده 
ذار از آن، دستور موقت به مفهوم قانونگ

 اخص دستور موقت نیست چرا که؛
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این است که واخواست  مزبور از جمله شرایط 
روز  10یا پروتست عدم تأدیه سند ظرف مهلت 

روز در اخذ گواهی عدم  15در برات و سفته و 
اقامه دعوا نیز  پرداخت چک صورت گیرد و 

ظرف مهلت قانونی یکساله یا دوساله حسب 
مورد به عمل آید. مضاف بر اینکه تأمین خواسته 
این اسناد باید ضمن یا بعد دادخواست اصلی 
درخواست شود و قبل درخواست مشمول امتیاز 

  این بند نیست.
تأمین خواسته کیفری در دادسرا و  (2ج

شی از دادگاه برای جبران ضرر و زیان نا
 ق.آ.د.ک 107جرم طبق ماده 

تأمین خواسته دعاوی راجع به ترکه متوفی  (3ج
 ق.ا.ح 221م   در مدت تحریر ترکه طبق

 تأمین خواسته به قصد جلوگیری از فرار   (4ج
 مکرر ق.م 218دین بر اساس ماده 

باوجود اینکه قراردادهای بانکی طبق  (5ج
قانون عملیات بانکی  15قانون اصالح ماده 

بدون ربا، درحکم سند رسمی هستند ولی 
نبودند اما به موجب   108مشمول بند الف ماده 

قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی،   7ماده 
ها نیاز به تودیع تأمین ی آنتأمین خواسته

 ندارد.
 
 
 
 

 صدورش مستلزم تأمین نیست. اوالً؛
 اجرایش مستلزم تأیید نیست. ثانیاً؛
 بقائش تا صدور رأی بدوی است. ثالثاً؛
  مذکور درب( 
 ق.ح.خ مبنی بر اینکه؛  7ماده 

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در »
مورد اصل دعوی به درخواست یکی از 
طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری 
و مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین 
تکلیف آنها فوریت دارد دستور موقت صادر 

 این دستور موقت؛ «.کند
 صدورش مستلزم تأمین نیست. اوالً؛
 اجرایش مستلزم تأیید نیست. ثانیاً؛

 است.  شش ماهبقائش فقط تا ثالثاً؛ 

 مذکور ج( 

 که؛ ق.آ.د.م مبنی بر این 34 در ماده
شاکی ضمن طرح شکایت  در صورتی که»

مدعی شود که اجرای  خود یا پس از آن
اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا 
خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و 

سبب ورود خسارتی می  دولتی،مراجع 
گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است 

 «تواندتقاضای صدور دستور موقت نماید.می
 ؛چنین دستور موقتی

 بینی نشده.تأمین پیشبرای صدورش تودیع اوالً؛
برای اجرایش تأیید رئیس حوزه قضایی  ثانیاً؛
. )البته دستور موقت صادره از شعب تجدیدنظر بینی نشدهپیش

 ق.آ.د.ع.ا( 73مستلزم تأیید رئیس دیوان عدالت است. ماده 
 .مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیستثالثاً؛ 
 قبل از اقامه دعوا قابل طرح نیست.  رابعاً؛ 
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در ( 4-3 
مواردی که صدور تأمین خواسته با تأمین 

باشد که به صندوق است، 
  گردد و میزان آن بهدادگستری پرداخت می

درصد 20تا10نظر دادگاه بستگی دارد. میزان
رویه قضایی محدودیتی برای دادرس ایجاد 

 کند. نمی

 و تبصره آن( 108ماده « د»)بند 

 

در ( 4-3
تا  310صدور دستور موقت اصطالحی)مواد

باشد. ق.آ.د.م(  325
به عبارتی نوع تأمین در اینجا اعم از وجه 

مال است و تنها شرط آن متناسب  و   نقد
بودن آن است که به تشخیص دادگاه تعیین 

دادگستری االقتضاء به صندوق شودوعندمی
 ق.آ.د.م( 319شود. )ماده تسلیم یا تأدیه می

 موضوع رسیدگی؛* 5

ی  قابل تأمین خواسته فقط در خواسته  (5-1

 113توقیف مجاز است. به موجب ماده 

ای قابل تأمین است که میزان ق.آ.د.م خواسته

آن معلوم یا عین معین باشد. به عبارتی، 

 خواسته باید قابل بازداشت باشد.

بنابراین در تأمین خواسته الزاماً مال توقیف  

ترک فعل قابل   یا  شود و الزام به فعلمی

 تأمین نیست چرا که قابل بازداشت نیست.  

موضوع تأمین خواسته و موضوع ( 5-2

 القاعده یکسان است.خواسته علی

دستور موقت در خواسته قابل توقیف، ( 5-1

انجام عمل یا منع از عمل نیز مجاز است. به 

ق.آ.د.م موضوع دستور  316موجب ماده 

موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام 

 عمل و یا منع از امری باشد. 

بنابراین موضوع دستور موقت، برخالف 

 تأمین خواسته الزاماً توقیف مال نیست.

وع دستور موقت و موضوع خواسته موض( 5-2

یکسان نیست بلکه تمهیداتی راجع به خواسته 

است. برای نمونه دستور موقت منع انتقال ملک 

 برای موضوع الزام به تنظیم سند رسمی است. 

 اجرای قرار؛* 6

 ةتأمین خواسته بدون نیاز به موافقت رئیس حوز
 )عدم پیش بینی در قانون(شودقضایی اجرا می

 ةدستور موقت با موافقت و تأیید رئیس حوز
  )ق.آ.د.م 325م  1تبصره (شود. قضایی اجرا می
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حسب درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت، دادگاه اقدام به صدور اعتراض به قرار؛ * 7
کند. در اینجا قابلیت اعتراض و شکایت نسبت به قرارهای قرار قبول یا قرار رد درخواست می

 دهیم؛یا رد تأمین خواسته و دستور موقت را مورد بررسی تطبیقی قرار میقبولی 

 خواستهدرخواست تأمین 
 ق.آ.د.م( 367و  332، 305،  418+119+116)مواد 

 درخواست دستور موقت 
 ق.آ.د.م( 367و  332و  305 418+325)مواد

 قابل اعتراض
)+( 

غیرقابل اعتراض 
(-) 

 غیرقابل اعتراض
(-) 

 غیرقابل اعتراض
(-) 

 تجدیدنظرغیرقابل
(-) 

 غیرقابل تجدیدنظر
(-) 

 غیرقابل تجدیدنظر
 مستقالً ( -)

 تجدیدنظرغیرقابل
 مستقالً ( -)

 غیرقابل فرجام
(-) 

 غیرقابل فرجام
(-) 

 غیرقابل فرجام
(-) 

 غیرقابل فرجام
(-) 

 غیرقابل واخواهی
(-) 

 غیرقابل واخواهی
(-) 

 غیرقابل واخواهی
(-) 

 غیرقابل واخواهی
(-) 

 غیرقابل  اعاده
(-) 

 غیرقابل  اعاده
(-) 

 غیرقابل  اعاده
(-) 

 غیرقابل  اعاده
(-) 

 ثالثقابل اعتراض
)+( 

 قابل اعتراض ثالث
)+( 

 قابل اعتراض ثالث
)+( 

 ثالثقابل اعتراض
)+( 

 که؛این نتیجه فرمولی 

 صوالً ا ∑◄1
 

 استثنائاً ∑◄2
ته یا همان خود قرار قرار قبول تأمین خواس)

تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، در همان مرحله و در تأمین خواسته قابل اعتراض هست که طرف دعوا می
 کند.(همان دادگاه اعتراض نماید و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و تعیین تکلیف می
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که  شود مگر در مواردیتاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطالع داده می

مانع از اجرای تحقیقات  شد. عدم حضور اصحاب دعواقانون طریق دیگری تعیین کرده با

.شودو رسیدگی نمی

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به 

 .نمایند آن استناد می

شود، دالیلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می

که دالیل مذکور از است، مگر اینتابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده

 .جری نبوده و یا خالف آن در قانون تصریح شده باشدای باشد که مادله شرعیه

دالیلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه 

 .باشد می تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری شود،می

اصل برائت است، بنابراین اگرکسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید 

 .برائت صادر خواهد شد صورت با سوگند خوانده حکم آن را اثبات کند، در غیر این

اصل بر بقای آن است  ینی بر عهده کسی ثابت شد،در صورتی که حق یا دِ

 .مگر این که خالف آن ثابت شود

دگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین امور حقوقی، دا کلّیةدر 

 .باشد، انجام خواهد داد دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت الزم

 مؤثر در تصمیم رسیدگی به دالیلی که صحت آن بین طرفین مورد اختالف و

مواردی که قانون طریق دیگری  آید مگر درعمل می دادرسی به ةنهایی باشد در جلس

 .کرده باشدمعین
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 ادله اثبات دعویدر 

علیه هرگاه در مقام هر کس مُدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مُدعی - 1257ماده 

 دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

 دالیل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ـ 1258ماده 
 ا قرار. ـ1 
 اَسناد کتبی. ـ2 
 شهادت. ـ3 
 اَمارات. ـ4 
 قَسَم. ـ5 

 کیفریبخش پنجم ـ ادله اثبات در امور 

 فصل اول ـ مواد عمومی

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی  -160ماده 

 .و علم قاضی است

احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات  -تبصره

 .مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد،  -161ماده 

 .کند مگر اینکه علم به خالف آن داشته باشداثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می

تواند ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد، می هرگاه ادله -162ماده 

به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب 

 .علم قاضی شود

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده  جرم باطل گردد، مانند آنکه در  -163ماده 
دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به 
علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد 

است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب آسیب یا خسارت مذکور،  مستند به آنان 
 .مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند
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 رسیدگی به ادله اثبات -فصل دوم

شامل مواردی می شود که در قانون مجازات اسالمی  کیفریادله اثبات در امور -318ماده 

 .مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است

 ـ ادله اثبات دعوا فصل هشتم

دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع  ـ 81ماده 

 .جوید به آن توسل می

ا ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و  82ماده 
.تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود باشند. گواهی گواهان می امارات می

عبارت از امری است که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی  « ادله»و « دالیل»با جمع « دلیل»

و با همین ق.آ.د.م(  194)ماده  نمایند اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می

عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و محتوا در قانون آیین دادرسی کیفری 

 ق.آ.د.ک(  81)ماده  .جویدخوانده در مقام دفاع به آن توسل می

الظاهر شود. علیادله اثبات دعوا به مفهوم عام شامل دالیل قطعی و دالیل ظنی می   

ق.آ.د.م(  ادله اثبات دعوا را معادل همان دالیل  51ماده  6آیین دادرسی مدنی )بندقانون 

 عوا را معادل همان دالیل ظنی دانسته است.دل اثبات یقطعی و وسا

 بنابراین ادله به مفهوم عام شامل؛  ❖
 

شود ؛ دالیلی است که سبب ایجاد قطع و یقین میادله اثبات دعوا)دالیل قطعی( •
 اند.الزام آور است. اقرار، اسناد، شهادت و سوگند از این قبیلو برای دادرس 

 

شود. اماراتی است که سبب ایجاد ظن و گمان میوسایل اثبات دعوا)دالیل ظنی(؛  •
آور حال این دالیل ظنی حسب  این که به حکم قانون دلیل ظنی باشند یا در نظر قاضی ظن

شوند. مانند؛ و قضایی تقسیم بندی می باشند و سبب علم قاضی شوند، به امارات قانونی
 اماره قانونی ید و امارات قضایی ناشی از کارشناسی، تحقیق و معاینه محل.
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 هرم اینفوگرافیک ادله به مفهوم عام

 

 

 شود؛های ذیل اعمال میفرمول ،هادر این سلسه مراتب ادله و تعارض احتمالی بین آن   

 
 دلیل مقدم و حاکم است.  با امارات و اصول  تعارض دلیل  ∑◄1

 اماره قضایی مقدم و حاکم است.  با اماره قانونی  تعارض اماره قضایی  ∑◄2

 اماره قانونی مقدم و حاکم است.  با اصول  تعارض اماره قانونی  ∑◄3

 سقوط هر دو  با امارات قضایی  تعارض امارات قضایی  ∑◄4

 سقوط هر دو  با امارات قانونی  تعارض امارات قانونی  ∑◄5

 

کاینفوگرافی

 

% 100علم   

 

-%  100علم   

% + 50علم   

 

± %50علم    
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 شهادت در مجموع قوانین ما از دو منظر قابل تعریف است؛ 

ه طورکلی اخبار به حقی است به نفع غیر و به ضرر شخصی دیگر.شهادت ب 

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین  .ا؛ ق.م 174 برابر ماده •

 .دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است

 

  در قانون مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی، به جای واژه واژه

 به کار رفته است.به جای و قوانین جزایی، و واژه 

  از ریشه بَّین به معنای روشن و آشکار دارای دو مفهوم عام و خاص است.واژه 

 رودهر دلیلی است که در مقام اثبات دعوا به کار می •

 لبینه علی المدعی()ا

همان دلیل شهادت و گواهی است که در این فصل  •

 مدنظر است.

  

دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان ق.آ.د.م، در دعاوی حقوقی که  229برابر ماده 

 ؛گرددمقررات قانون آیین دادرسی مدنی و ارزش شهادت در این قانون اقدام میباشد برابر 

ی دعاوی، تحت امروزه ارزش اثباتی شهادت برخالف سابق محدودیتی ندارد و در همه •

 1مستند به سند رسمی باشد.شرایط قانونی توان اثباتی دارد. ولو در دعاوی که 

ارزش اثباتی شهادت همانند سایر دالیل خاص است و از حیث علم آوری، شهادتی  •

که از تمامی شرایط مقرر قانونی را داشته و از نظر تعداد و جنسیت، به ترتیب مقرر 

شود. اما شهادت فاقد شرایط قانونی باشد، دلیل قطعی محسوب و بر دادگاه تحمیل می

تشخیص ارزش و تأثیر ق.آ.د.م،   241اماره قضایی محسوب و مستنداً به ماده قانونی، 

 .با دادگاه استآن 

                                                           
به موجب قانون اصالح موادی از  که ارزش اثباتی شهادت را محدود نموده بود، ق.م؛  13۰۸و  13۰۷، 13۰6مواد  - 1

که ارزش اثباتی شهادت را در برابر سند رسمی ق.م؛  13۰9ماده و همچنین اند. حذف شده 14/8/1370قانون مدنی مصوب 

 شورای نگهبان خالف موازین شرع اعالم و ابطال گردید.  8/8/1367مورخ  2655به موجب نظریه شماره  پذیرفت،نمی
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که شهادت و گواهی دلیل قطعی ق.آ.د.م، در دعاوی مدنی )حقوقی( برای این 230برابر ماده  •

  ؛به ترتیب ذیل باشد باید تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگندبه شمار آید، 

 
 اینفوگرافیک فرمولی تعداد و جنسیت گواه در نظم تطبیقی

 

اصل طالق و  ؛دعاوی غیرمالی از قبیل

اقسام آن و رجوع در طالق و نیز مسلمان 

 زاجرح و تعدیل، عفو  بودن، بلوغ،

 )عهدی(صیتو وکالت، ، قصاص

 شود.اثبات میبا ◄ 

 

 

 اثبات  ∑◄1

دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن 
ین، ثمن مبیع، باشد از قبیل د مال می

وصیت به نفع  ، معامالت، وقف، اجاره
 ،غصب، جنایاتتملیکی()وصیتمدعی

 .موجب دیه استخطائی و شبه عمد که 

یا با ◄
 شود؛ثابت می

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه 
گواهی دو )عدم امکان ارائه شرعی نباشد 

 (2و1فرمول  -مرد یا یک مرد و دو زن
 ◄

 . کند ادعای خود را اثبات (4و3)فرمول 

 اثبات  ∑◄1

 )یا(

 اثبات ◄ ∑2

 و اال

 اثبات ∑◄3

 اثبات∑◄4
جد  4و  3های فرمولدر    تدا گواه وا ، اب

و ساااپس خود  دهد شااارایط شاااهادت می

)مدعی( با سوگندش دلیل ناقص را خواهان 

کند. به چنین سااوگندی ، سااوگند کامل می

 تکمیلی گویند.
 

کاینفوگرافی
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دعاوی که اطالع بر آنها معموالً در 
 ؛اختیار زنان است از قبیل

، رضاع، بکارت، عیوب طفل والدت
 ؛درونی زنان با گواهی

 ◄◄◄

قابل اثبات است.

 

 اثبات∑◄1

 )یا(

 اثبات ∑◄2

 )یا(

 اثبات ◄ ∑3

که با وجود این اصل نکاح  دعوای
های غیرمالی است مشمول فرمول

مقرره  طبقدعاوی غیرمالی نبوده و 
 خاص بند )د( صرفاً با گواهی؛

قابل  ◄
 اثبات است.

 

 اثبات  ∑◄1

 )یا(

 اثبات ∑◄2

 

        

گواهی بالواسطه و مستقیم گواه، از محسوسات خود در موضوع  •

 مانند اینکه شاهد بگوید خودم امضای سند را مشاهده کردم. اختالف است.

گواهی باواسطه ازگواه اصلی است به نحوی که   •

سخت( است، توسط گواه محسوسات گواه اصلی که حضورش متعذر)ناممکن( یا متعسر)

 در این خصوص باید توجه داشت؛ شود.دیگر بازگو می

    ( مالیغیر چه مالی وچه اعم از امور جزائی یا مدنی )

 اللّهی مانند حدود قابل پذیرش نیست.پذیرفته است و در امور حقّ
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شود مگر اینکه ذارده نمیگ اجرا موقع به دادگستری هایدادگاه احکام از حکمی هیچ

 .کند صادر شده باشدکه قانون معین می قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی

 یا علیهمحکوم به که شودمی گذارده اجرا موقعبه  وقتی دادگستری هایدادگاه احکام 

تقاضا  این مقام قانونی او کتباًقائم یا و نماینده یا لهمحکوم و شده ابالغ او قانونی مقامقائم یا وکیل

 .را از دادگاه بنماید

 .باشدنمی اجراء قابل نیست معین آن موضوع که حکمی 

 دیگری ترتیب به قانون در اینکه مگر آیدمی عملبه اجراییه صدور با حکم اجرای  

 .باشد شده مقرر

 

 ای احکام مدنی بررسی تطبیقی   مقررات اجر
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قبیل علیه نیست از که دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم در مواردی

ها و مؤسسات دولتی ناکه سازمهمچنین در مواردی شوداعالم اصالت یا بطالن سند اجراییه صادر نمی

اجراییه ها صورت گیرد صدور وسیله آنبه دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به و وابسته

 .دستور دادگاه حکم را اجرا کنند ها و مؤسسات مزبور مکلفند بهالزم نیست و سازمان

 .است نخستین دادگاه با اجراییه صدور  

حکم  علیه و مشخصاتله و محکومدر اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم  

باشد نوشته شده و به امضاء رئیس علیه میعهده محکومو موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به

 .شوددادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابالغ فرستاده می

 نسخه یک شودمی صادر نسخه دو عالوهبه علیهممحکوم تعداد به اجراییه هایبرگ  

 بایگانی اجرایی پرونده در علیهمحکوم به ابالغ از پس دیگر نسخه و دعوی پرونده در آن از

 .شودعلیه داده میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابالغ به محکوممی

 به ابالغ محل آخرین و آیدمی عملبه مدنی دادرسی آیین مقررات طبق اجراییه ابالغ   

 .است محسوب ابالغ سابقه اجراییه ابالغ برای دادرسی پرونده در علیهممحکو

 دادرسی آیین قانون 100که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده در مواردی  

 نکرده اعالم دادگاه به را خود اقامت محل علیه محکوم اجراییه صدور از قبل تا و آمده عملبه یمدن

 ده و گرددمی آگهی قانون این 119 و 118 مادتین در مقرر ترتیب به نوبت یک اجراییه مفاد باشد

ابالغ یا اخطار رت برای عملیات اجرایی صواین در. شودمی گذاشته اجرا موقعبه آن از پس روز

قسمت اجرا  اقامت خود را کتبًا به علیه محلعلیه الزم نیست مگر اینکه محکومدیگری به محکوم

 .اطالع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود

رد به ولی، مو حسب اجراییه شود فوت یا محجور اجراییه ابالغ از قبل علیهمحکوم اگر 

علیه بعد از ابالغ گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوممیقیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابالغ 

 .شدها اطالع داده خواهدوسیله ابالغ اخطاریه به آناجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به

تواند راساً یا به درخواست هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می

تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا 

 .تور استرداد مورد اجرا را بدهدو دس

https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
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گیرد، مجموعه اعمالی که به منظور، به مرحلة عمل در آوردن احکام صادرة مدنی صورت می

ترین جرای احکام مدنی به عنوان مهمترین و اصلیشود. قانون ااجرای احکام مدنی نامیده می

علیه، درسال له از محکومقانون پشتوانه اجرایی احکام، با هدف استیفای عملی حق محکوم

تصویب گردیده است که در این قسمت، فصول قانونی آن مورد بررسی تطبیقی نص  1356

 گیرد.محور ما قرار می

 این قانون مشتمل است بر؛   

  عمومی قواعد –فصل اول  ❖

 اموال توقیف –فصل دوم  ❖

 وش اموال توقیف شدهفر –فصل سوم  ❖

 شخص ثالث اعتراض – 1فصل پنجم ❖

 تقدم حق –فصل ششم  ❖

 طلب تأدیه –فصل هفتم  ❖

 اجرایی هایهزینه –فصل هشتم  ❖

 خارجی ی کشورهایاالجراالزم اسناد و احکام –نهم  فصل ❖

 ذیل قابل تقسیم است؛اجرای احکام مدنی از جهات انواع   

❖  

 اجرای موقت)ناقص( اجرای کامل

❖  

 اجرای احکام مراجع اختصاصی احکام مراجع عمومیاجرای 

❖  

 .های خارجیاجرای احکام دادگاه .های داخلیاجرای احکام دادگاه

                                                           
براساس متن منتشر شده در روزنامه رسمی، به اشتباه بعد از فصل سوم، فصل پنجم شماره بندی شده است. این فصل  - 1

 شود. روزنامه رسمی بر همان اساس آورده میدر واقع فصل چهارم است ولی به جهت حفظ شماره بندی نص منتشره در 
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یافته و ابالغ شده طبق تشریفات به مرحله اجرا در که قطعیتدر اجرای کامل، حکمی  •

آید و از تمام امتیازات اجرا از جمله فروش اموال نیز برخوردار است. اما در اجرای می

شوند مانند احکام موقتی )ناقص( یا آرا به صورت موقتی و بدون قطعیت اجرا می

متیازات اجرای احکام نبوده و به ورشکستگی یا دعاوی رفع تصرف و یا اجرا شامل همه ا

شود مانند اجرای قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت که صرفًا صورت ناقص اجرا می

 تواند منتهی به فروش گردد.شامل توقیف اموال بوده و نمی

 166استثنائًا برخی آرای مراجع استثنائی مانند آرای مراجع حل اختالف کار طبق ماده  •

اجع دیگری که در ذیل قوانین آیین دادرس مدنی به عنوان قوانین خاص قانون کار، و مر

 باشند.مورد تطبیق قرار گرفت مشمول قانون اجرای احکام مدنی می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافتگی به واسطه شکایت ق.ا.ا.م، قطعی بودن یا قطعیت 1مطابق ماده قطعیت حکم؛  ۞

 )واخواهی و تجدید( اولین مقدمه ضروری جهت اجرای احکام است.

بینی در قانون و صدور قرار اجرا توسط دادگاه، اجرای موقتی و در صورت پیش استثنائاً◄

 آ.د.م مجاز است. ق. 175قبل از قطعیت، مانند اجرای احکام رفع تصرف در ماده 

 وقتی دادگستری هایدادگاه احکامق.ا.ا.م،  2ابق مادهمطعلیه؛ کم به محکومٌابالغ ح ۞

 باشد. مقام قانونی او ابالغ شدهعلیه یا وکیل یا قائمشود که به محکومقع اجرا گذارده میموبه

مقام نماینده و یا قائم له یامحکومق.ا.ا.م،  2مطابق قسمت اخیر مادهله؛ تقاضای محکومٌ ۞

 اجرای احکام نماید.ی تقاضا ،کتبا از دادگاهبایدقانونی او 

موضوع حکم باید معین باشد ق.ا.ا.م،  3مطابق مفهوم مادهبودن موضوع حکم؛ معین  ۞

 باشد.نمی اجراء قابل نیست معین آن موضوع که حکمی و اال

 صدور با حکم اجرایق.ا.ا.م،  4مطابق مادهعلیه؛ صدور و ابالغ اجراییه به محکومٌ  ۞

آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری عمل میبه علیهاجراییه و ابالغ آن به محکوم

 یا با احکام اعالمی مواجه باشیم. مقرر شده باشد
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 ق.ا.ا.م( 1)ماده 
 اگر حکمی از ابتدا در مرحله نخستین قطعی صادر شود، مشمول احکام قابل اجراست. •

اگر حکمی قابل واخواهی وتجدیدنظرخواهی باشد، به جهت اثرتعلیقی این دو شکایت،  •

هلت شکایت و در صورت طرح شکایت، تا نتیجه قطعی شکایت، احکام تا انقضای م

 صادره قابل اجرا نخواهند بود تا حکم قطعیت یابد.

 

 استثنائاً در موارد قانونی از جمله موارد ذیل؛ اجرای آرای غیر قطعی به طور موقتی مجاز است؛

در صورتی که رأی صادره مبنی  ❖

بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بالفاصله به دستور مرجع 

ی اجرا خواهد شد و درخواست اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستر صادرکننده، توسط

)البته در اینجا واخواهی طبق همان قواعدعمومی ماده باشد. تجدیدنظر مانع اجرا نمی

 شود.(مانع اجرا می  306

رأی داور صادر حکم به بطالن  دادگاههرگاه  ❖

تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم نماید، به صورت موقتی اجرا و رأی داور 

 شن شود. ی قطعی واخواهی و تجدیدنظرروماند تا حسب مورد نتیجه می بطالن، متوقف

های قانون نحوه اجرای محکومیت 3مطابق ماده  ❖

محکومٌ علیه به تقاضای محکوٌم له تا زمان  ،اگر استیفای محکومٌ به ممکن نگردد مالی،

اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوٌم له حبس می شود. 

اییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرحال اگر 

به از دادگاه نخستین، ، با صدور حکم اعسار محکومدعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد

 شود و واخواهی و تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی ندارد. اجرای حبس متوقف می

 قانون اداره  13قانون تجارت و ماده  417مطابق ماده  ❖

شود و واخواهی و تجدیدنظر خواهی تصفیه ورشکستگی، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می

 از آن اثر تعلیقی ندارد.
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اه در امور حکم دادگقانون امورحسبی،  35مطابق ماده  ❖

شکایت پژوهشی موجب تعویق » ، قابل اجراست.حسبی  بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد

کند قرار شود مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میاجراء تصمیم مورد شکایت نمی

  «تأخیر اجرای آن را بدهد.

۞ 

 در خصوص اجرای قرارها باید توجه داشت؛

قرارهای قاطع دعوا مثل قرارعدم استماع دعوا، قرار رد دعوا، قرار رد  اوالً •

 ها منتفی است.دادخواست... اصالً جنبه اجرایی نداشته و عملیات اجرایی در آن

کارشناسی، مستقیم قرارهای اعدادی دعوا مثل قرار معاینه و تحقیق محل و قرار ثانیاً  •

آید و عملیات اجرایی قانون اجرای احکام توسط دادگاه یا کارشناس به اجرا در می

 ها منتفی است.مدنی در آن

دو قرار مهم تأمین خواسته و دستور موقت، به طور فوری و موقتی  اجرا شده  ثالثاً  •

 نابراین؛شوند بو توقیف اموال را درپی خواهد داشت ولی شامل فروش اموال نمی

عبارت است از توقیف)بازداشت( اموال بدهکار اعم از  که؛ قرار تأمین خواستهدر  ❖

در بازداشت باقی  اموال مادام کهاموال است و  بازداشت  شاثر ،منقول یا غیر منقول

 ممنوع خواهند بود.از هرگونه نقل و انتقال  هستند

درخواست صدور قرار تأمین را وارد بداند، به موجب  در صورتی که دادگاهدر اینجا  •

از را خواسته یا معادل آن  (بازداشتتوقیف )قرار تأمین خواسته، حسب مورد دستور 

قرار تأمین باید »که ق.آ.د.م  117به موجب ماده و  کنداموال طرف مقابل صادر می

 .کندن میاقدام به اجرای آ «فوری به خوانده ابالغ و پس از آن اجرا شود

اجرای قرار تامین نیازی به صدور اجرائیه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در  •

شود. اجرای قرار تأمین خواسته به با دستور دادگاه اجرا می دادگاه را نداشته و فوراً 
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صورت فوری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در مواردی به موجب قسمت 

در مواردی که ابالغ فوری »گردد؛ اول اجرا و سپس ابالغ میق.آ.د.م 117  اخیرماده 

 خواسته ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین

 «شود.اجرا و سپس ابالغ می
 

در »در  ق.آ.د.م 325تا  310نیز قانونگذار به موجب مواد دستور موقت؛ قرار در  ❖

صدور دستور و توقیف )بازداشت( اموال را « عیین تکلیف آن فوریت دارداموری که ت

دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا  یخواسته در اینجابینی نموده است. البته پیش

ناچار خواسته دعوی باید در  باشد. زیرا در غیر این صورت، در اجرای دستور موقت به

دستور موقت ممکن »؛ ق.آ.د.م 316ماده  وجود مطابقبا این اختیار خواهان قرارگیرد. 

 .«است، دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد

اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. و این مسئله در حالی  •

تأمین خواسته ق.آ.د.م مورد تأکید قرار گرفته که در  325ماده  1در تبصره 

بندی باید گفت؛ قرار دستور موقت مانند درنهایت به عنوان جمع ندارد.ضرورتی 

 شود.اجرا می و موقتی به صورت فوریقرار تأمین خواسته 

۞ 

گاهی از اوقات تصمیم دادگاه نه به شکل حکم و نه به شکل قرار است بلکه دستور دادگاه 

آید. در مواردی از جمله موارد ذیل، دستورات دادگاه بدون نیاز به اجرائیه و به به شمار می

 شود؛صورت فوری اجرا می

پس از انقضای مدت »؛ 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3ماده طابق مدستورتخلیه؛ 

توسط اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی

دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه 

 «. قضائیه انجام خواهد شدی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوهبه دستور مقام قضای
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 گردد،صادر می شورای حل اختالفاز در حال حاضر که البته دستور صادره از دادگاه  در اینجا ◄

 .اجرا خواهد داشت دستور صادره به محض صدور، قابلیتو  همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته

۞ 
 دستور تخلیه خلط نشود؛دقت شود حکم تخلیه با 

 مستلزم طرح دعوا است. یعنی،
رعایت تشریفات و تقدیم  ◄

 دادخواست الزامی است.
رسیدگی و صدور حکم و  ◄

قطعیت و صدور اجرائیه در آن 
 است.الزامی 

 مستلزم طرح دعوا نیست. یعنی،
رعایت تشریفات و تقدیم دادخواست الزامی نیست و با ◄

 آید.درخواست به عمل می
جلسه رسیدگی و صدور حکم و قطعیت و صدور ◄

اجرائیه در آن الزم نیست بلکه با صدور دستور ساده شورای 
حل اختالف و بدون نیاز به قطعیت و بدون نیاز به صدور 

 گیرد.صورت می اجرائیه

در تمام روابط استیجاری اعم 
از مسکونی، تجاری و اداری و 
به موجب تمام قوانین روابط 
موجرو مستاجر قابلیت طرح 

 دارد.

مختص روابط استیجاری قانون روابط موجر و مستأجر 
است و باید تمام شرایط و تشریفات قانون  1356مصوب 

 ز جمله؛مزبور در اجاره نامه رعایت شده باشد ا
تنظیم اجاره نامه رسمی یا عادی  دارای امضای طرفین و  ◄

 امضای دو شاهد.
درخواست تخلیه به علت انقضای مدت اجاره است و نه ◄

 دالیل دیگر.

 علیه؛ محکومٌابالغ حکم به 

قابل اجرا بود که های دادگستری، زمانی قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه 2به موجب ماده 

 در این خصوص باید توجه داشت؛ مقام قانونی او ابالغ شده باشد.یا قائم وکیل علیه یامحکوم به

 .، حکم باید به هر دو طرف ابالغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشدق.آ.د.م 302طبق ماده 

https://www.yasa.co/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 له؛ تقاضای محکومٌ

. مطابق قسمت اخیر شودانجام می نفع()ذی لهر اجرائیه بر اساس درخواست محکومصدو

ی اجرای تقاضا ،کتبا از دادگاهبایدمقام قانونی او نماینده و یا قائم له یامحکومق.ا.ا.م،  2ماده

 احکام نماید.

 حکم؛ معین بودن موضوع

جهت اجرای حکم الزم  اجرائیه صدور مورد دیگری که برایق.ا.ا.م،  3مطابق مفهوم ماده 

، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود

کم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه بود. در صورتی که قابل اجرا نبودن ح

د که در جای خود به شرح صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاور

 آن خواهیم پرداخت.

  علیه؛صدور و ابالغ اجرائیه به محکومٌ 

 اجرای احکام مستلزم صدور اجرائیه است. اصوالً ۞    

 در مواردی از جمله موارد ذیل صدور اجراییه الزم نیست؛استثنائاً  ۞    

 

احکام اعالمی مانند اعالم و تأیید فسخ عقود معامالت،انفساخ عقود و معامالت،  بطالن عقود 
 و معامالت، حکم طالق، اثبات زوجیت، اثبات نسب، اثبات حجر و . . . اجراییه الزم ندارند.

کند و احکامی است که وضعیت موجود  را احراز و اعالم می اعالمی؛ احکام •
 کند.خود وضعیت جدیدی ایجاد نمی

نماید. احکامی است که وضعیت جدیدی را ایجاد و تأسیس می احکام تأسیسی؛ •
به عبارتی احکامی که در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی اشخاص، جنبه الزام آور 

باشند. مانند احکام تخلیه ید، وجود نداشته، احکام تأسیسی میکند که قبالً ایجاد می
 خلع ید، الزام به انجام تعهدات مثل الزام به تحویل خودرو یا ساخت و تحویل ملک. 

حکم ورشکستگی و حکم جبران خسارت، هم دارای جنبه اعالمی و هم دارای  ۞
 جنبه تأسیسی هستند.

 است و حکم ابطال سند، حکم تأسیسی است.حکم اعالم بطالن سند، حکم اعالمی  ۞

 احکام دعاوی سه گانه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت نیاز به اجرائیه ندارند.  

https://www.yasa.co/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
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احکام ورشکستگی مستقیم به نزد اداره یا مدیر تصفیه ارسال و بدون اجرائیه توسط 

 ها اجرا می شود واصال مشمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی نیست.آن

 

احکامی که اجرای آن ها به عهده ی دستگاه ها و ادارات دولتی است مانند احکام راجع به 
ابطال اسنادی که باید توسط ادارات ثبت اسناد و امالک یا ثبت احوال صورت گیرد، نیاز به 

 ق.ا.ا.م( 4)البته  این ها در حالتی است که  خود ادارات دولتی طرف دعوا نبوده باشند.( )ماده ارند. اجرائیه ند

. شودصادر میعالوه دو نسخه علیهم بهجراییه به تعداد محکوما هایبرگق.ا.ا.م  7طبق ماده 

  ق.آ.د.م( 60ماده  -شد.)برخالف دادخواست که به تعداد خوانده به عالوه یک نسخه تنظیم می

 یک نسخهشود و دو نسخه دیگر، نسخه یا نسخ مربوط به محکوم علیهم به آن ها ابالغ می •

علیه در پرونده اجرایی نسخه دیگر پس از ابالغ به محکومیک در پرونده دعوی و  از آن

 .گرددبایگانی می

آید و آخرین عمل میی مدنی بهدادرس آیین مقررات طبق اجراییه ابالغق.ا.ا.م  8طبق ماده 

 .محسوب است سابقه ابالغ علیه در پرونده دادرسی برای ابالغ اجراییهمحل ابالغ به محکوم

ق.آ.د.م در خصوص ابالغ اجرائیه   74و  73، نشر آگهی مذکور در مواد ق.ا.ا.م 9طبق ماده 

 نسبت به محکوم علیه مجهول المکان و یا محکوم علیهم معین نامحصور اعمال می گردد.

 اجراییه شود فوت یا محجور اجراییه ابالغ از قبل علیهمحکوم اگرق.ا.ا.م،   10طبق ماده 

 فوت یا حجر هرگاه و گرددمی ابالغ او ترکه مدیر یا ورثه وصی، امین، قیم، ولی، به مورد حسب

وسیله ابالغ اخطاریه به جراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده بها ابالغ از بعد علیهمحکوم

 .شد ها اطالع داده خواهدآن

 ؛اشتباهی شده باشدهرگاه در صدور اجراییه ق.ا.ا.م،   11طبق ماده 

 ؛هر یک از طرفین به اقتضای موردیا به تواند میدادگاه  

 گردد.می اجراییه ابطال به کلی اشتباه صادر شده باشداگر اجراییه  •
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اگر اجراییه اشتباهات قابل اصالح مانند اشتباه در محاسبه یا سهوقلم یا درج اشتباه نام  •

 گردد.اجراییه تصحیح می و... داشته باشد، 

توسط مورد اجرا  مال الغاء و دستور استردادبراساس اجراییه اشتباهی،  عملیات اجرایی

 دادگاه صادر خواهد شد.
 
 
 

قدر لزوم و ه کند و بمدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می

 .مور اجرا( خواهد داشتأمتحت نظر خود دادورز )

 نباشد کافی به تعداد( اجرامورأ)م دادورز یا و باشد نداشته( اجرامورأ)م دادورز دادگاه اگر

 . ری اجرا کردژاندارم یا شهربانی مأمورین یا دادگاه دیگر کارمندان یا مدیردفتر وسیلهبه را احکام توانمی

مورین اجرا( مقاومت یا سوء أمکه حین اجرای حکم نسبت به دادورزها )درصورتی

شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم  مورینأتوانند حسب مورد از مشود میرفتاری 

 .باشندمورین مزبور مکلف به انجام آن میأکمک بخواهند، م

مور اجرا( را انجام ندهند أممورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز )أهرگاه م

کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب تنظیم می مور اجرا( صورتمجلسی در این خصوصأمدادورز )

 . دار فرستاده شودبه مرجع صالحیت

مور أمور اجرا( حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأسبت به دادورز )مهرگاه ن

که حضور داشته درصورتیمورین انتظامی )أو ممزبور صورتمجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود 

 . باشند( می رساند

 در مقرر مجازات بر عالوه شوند وظیفه انجام از( اجرامور أ)م دادورز مانع کهکسانی

 .باشندمی نیز خود عمل از ناشی خسارات مسئول کیفری قوانین

 :موریت نمایندأتوانند قبول ممورین اجرا( در موارد زیر نمیأممدیران و دادورزها )
 .ها باشدامر اجرا راجع به همسر آن – 1
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مور اجرا( با آنان قرابت نسبی أامر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز )م – 2
 .یا سببی تا درجه سوم دارد

 .ا( قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشدموراجرأمدیر یا دادورز )م – 3
اجرا( یا همسر مورأمکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز ) که امر اجرا راجع به وقتی – 4

در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. 
شود و اگر در آن حوزه مور اجرا( دیگری محول میأمدادورز )مدیر یا از طرف رئیس دادگاه به 

وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد  مور دیگری نباشد اجرای حکم بهأم مدیر یا
 .عمل خواهد آمد موران شهربانی وژاندارمری بهأم

    

 به اجرای زیرنظر ندانی هستند که به دستور و کارمیا 

مبادرت ،اداره ثبت اسناد و امالک کشوراجراییه یا  هادادگاهآرای مفاد و مندرجات اجراییه 

 نمایند. می

 بینی نمود است.پیشهای وظایف و مسئولیتق.ا.ا.م  18تا  12مواد  ❖

و مدیر اجرا  کندیت میفعال زیرنظر در سلسله مراتب اجرای رأی،  ❖

 .کندعملیات اجرایی را مدیریت و کنترل میزیرنظر  نیز

 
 احکام تواندمی نباشد، کافی به تعداد دادورزهای موجود یا و نداشته دادورز دادگاه، اگر ❖

 اجرا کند. «مأمورین انتظامی»یا « دیگر کارمندان»یا «مدیردفتر» وسیلهبه را

    

توانند د، مینشومواجه مقاومت یا سوء رفتاری  باحکم  اجرایدر حین اگر دادورزها  ❖

 حسب مورد، از مأمورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند.

رئیس دادگاه-دادگاه

مدیراجرا-واحد اجرا

دادورز-واحد اجرا
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 ل است؛ترتیب کّلی اجرای احکام مدنی، از قرار ذی

له ، توسط محکومدرخواست صدور اجراییهعلیه، پس از قطعیت رأی و ابالغ آن به محکوم

کند و رییس آن را با گزارش الزم تقدیم دادگاه می دادگاه مدیر دفتر گردد.دادگاه میتقدیم 

های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز و سپس وجه به درخواست و پیوستدادگاه با ت

 کند.صادر میدستور صدور اجراییه را 

که های مخصوصی به نام برگ اجراییه مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ ❖

از قبل تهیه شده و چاپی  ی اجراییههابرگه. کندتنظیم میکنید، تصویر آن را مالحظه می

 .کنددر آن منعکس را اطالعات الزم  مدیردفتر است، فقط کافی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سمت راست مشخصات  ستوندر  * 

که حکم به نفع او صادر  اقامتگاه شخصی

 . گرددله تکمیل مییعنی محکومٌشده 

و مشخصات  چپسمت  ستوندر  * 

علیه او صادر ، که حکم اقامتگاه شخصی

 گردد.علیه تکمیل مییعنی محکومٌشده 

)خواسته و  بهمحکومٌ وسط ستوندر  *

ای که به آن دیهأخیر تأارات و تااااخس

و مشخصات حکم از  حکم داده شده(

تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن 

)نیم  آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا

اجرا های مربوط به عشر اجرایی و هزینه

بر عهده  مثل هزینه کارشناسی در اجرا(

 .شودعلیه است، نوشته میمحکوم

 تنظیم برگ اجراییه، توسطاز  پس *

 .شودمدیر دفتر به مهر دادگاه ممهور می
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 مندی از آموزش جمازی رایگان آکادمی دکرتعلی فالح جهت هبره
 به سایت زیر مراجعه فرمایید؛، و مالحظه سایر آثار وکتب قابل عرضه 

 

 
 


