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هاصالحّیت  
 ق.آد.م.( 01تا  01)مواد 

 طورشوند: صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی. در ادامه بهدسته تقسیم می 2ها در منابع آیین دادرسی به عموماً صلاحیت
  ها خواهیم پرداخت.رسی صلاحیتمفصل به بر

 

 صلاحیّت ذاتی

رجع ماست. یعنی اگر بخواهیم صلاحیت ذاتی یک  مراجع قضاوتیمعنای بررسی صنف، نوع و درجۀ صلاحیت ذاتی، به
 .بدهیممنظر صنف، نوع و درجه مورد بررسی قرار  0را بررسی کنیم، باید آن را از  قضاوتی

 صنف( 1

ایی شوند. محاکم قضبندی میتقسیم اداریو محاکم  قضاییبه محاکم « صنف»کم از نظر در آیین دادرسی ایران، محا
 شوند.تقسیم می کیفریو  حقوقیدستۀ  2خود به 

 مثال مراجع قضایی حقوقی: دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده و... ▪

 ب و...، دادگاه انقلا2، دادگاه کیفری 0مثال مراجع قضایی کیفری: دادگاه کیفری  ▪

 شهرداری و... 011مثال مراجع اداری: دیوان عدالت اداری، کمیسیون مادۀ  ▪
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 ( نوع2

 شوند.بندی میتقسیم 0اختصاصیو  عمومی راجعبه م« نوع»از نظر  مراجع قضایی و اداریدر آیین دادرسی ایران، 

 شوند.یتقسیم م غیردادگستریو  دادگستریدستۀ  2اختصاصی خود به  قضایی مراجع نکته:• 

 و... 2مثال محاکم عمومی: دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری  ▪

 مثال محاکم اختصاصی دادگستری: دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، شورای حل اختلاف و... ▪

 مثال محاکم اختصاصی غیردادگستری: ادارۀ ثبت، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و... ▪

 شوند:بندی میتقسیم اختصاصیو  عمومیدستۀ  2مراجع اداری به  نکته:• 

 عمومی: تنها مرجع عمومی اداری، دیوان عدالت اداری است. ▪ 

 شهرداری، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی و... 011، 99، 77های مادۀ اختصاصی: مانند کمیسیون ▪ 

ها ایی که استثنائاً از صلاحیت آنهمراجع عمومی صلاحیت عام به رسیدگی تمامی دعاوی را دارند، بجز آن نکته:• 
 خارج شده است.

 که در قانون استثنائاً آن دعاوی درمراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند، مگر آن نکته:• 
 صلاحیت آن مرجع قرار گرفته باشند.

این مراجع « قضات»ی ملاک تشخیص مراجع اختصاصی دادگستری و غیردادگستر 2به نظر برخی اساتید نکته:• 
شوند، آن مرجع، است. اگر همۀ قضات این مراجع، همان قضات دادگستری باشند که توسط قوۀ قضاییه انتخاب می

شود. مانند دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، شورای حل اختلاف و...، اما اگر همۀ قضات اختصاصی دادگستری محسوب می
 قضات دادگستری باشند، آن مرجع، اختصاصی غیردادگستری است.یا حتی یکی از قضات آن مرجع، غیر 

ها خاتمه یافته است، در صلاحیت ادارۀ ثبت است، اما اگر دعوای تقسیم یا افراز املاکی که جریان ثبتی آن نکته:• 
 جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

یک دعوا است که هم قابل رسیدگی در دادگاه و هم ادارۀ ثبت است. ادارۀ ثبت در  دعوای افراز، ماهیتاً توضیح:• 
تری قضات دادگس، ادارۀ ثبتقضات کند و این حکم یک حکم قضایی است، هر چند که خصوص این دعوا حکم صادر می

 نیستند.

 گرفته شود. مراجع اداری گاهی اوقات ممکن است مراجع اختصاصی غیردادگستری با مراجع اداری اشتباه نکته:• 
م طور محدود، اما کار قضایی انجاکه مراجع اختصاصی غیردادگستری هر چند بهدهند، درحالیاصلا کار قضایی انجام نمی

                                                           
 شود.به محاکم اختصاصی، استثنایی نیز گفته می .1

 .576شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  .2
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ر توانید از فرمول زیکنند. برای تشخیص مراجع اداری از قضایی، میدهند. مراجع اداری به دعاوی اداری رسیدگی میمی
 استفاده کنید:

 فرمول تشخیص دعوای اداری و قضایی:• 

 قضایی: داردقابلیت رخ دادن  خصوصی اگر آن دعوا بین اشخاص ▪ 

 اداری: نداردقابلیت رخ دادن خصوصی اگر آن دعوا بین اشخاص  ▪ 

دعوای الزام شهرداری به پرداخت خسارت، یک دعوای قضایی است، زیرا دعوای خسارت قابلیت رخ دادن  مثال:• 
 را دارد. خصوصی بین اشخاص

وساز، یک دعوای اداری است، زیرا دعوای صدور پروانۀ دعوای الزام شهرداری به صدور پروانۀ ساخت مثال:• 
 را ندارد. خصوصی صاوساز قابلیت رخ دادن بین اشخساخت
 دارد.را  خصوصی دعوای افراز، یک دعوای قضایی است، زیرا دعوای افراز قابلیت رخ دادن بین اشخاص مثال:• 

 ( درجه3

 شوند. هر دعواییبندی میتقسیم تجدیدنظرو محاکم  بدویبه محاکم « درجه»در آیین دادرسی ایران، محاکم از نظر 
 عنوان مثال، دادگاه عمومیشود و ممکن است در یک مرجع دیگر قابلیت اعتراض داشته باشد. بهدر یک مرجع شروع می

 ظر استان یک مرجع تجدیدنظر است.حقوقی یک مرجع بدوی و دادگاه تجدیدن

 از نظر صلاحیت ذاتی طلاقبررسی دعوای 

کنیم، دعوای طلاق، در صنف دعاوی قضایی است، نه اداری. زیرا این دعوا در میان را بررسی می« صنف»اول 
عاوی اشخاص قابلیت رخ دادن دارد. همچنین از نظر صنف، دعوای طلاق یک دعوای حقوقی است، نه کیفری. زیرا د

 کیفری، مربوط به جرم، مجرم و مجازات است. 
کنیم، دعوای طلاق به موجب قانون حمایت خانواده، از صلاحیت عام محاکم خارج شده و را بررسی می« نوع»دوم 

 ک مرجع اختصاصی دادگستری است قرار گرفته است.که ی دادگاه خانوادهدر صلاحیت اختصاصی 

 صلاحیت ذاتی

 . صنف1

 . نوع2

 . درجه3

 . قضایی1

 . اداری2

 . عمومی1

 . اختصاصی2

 . بدوی1

 . تجدیدنظر2

 . حقوقی1

 . کیفری2

 . دادگستری1

 . غیردادگستری2
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عوای طلاق، یک دعوای بدوی است نه اعتراض، بنابراین باید در دادگاه بدوی کنیم، درا بررسی می« درجه»سوم 
 که همان دادگاه خانواده است اقامه شود، نه دادگاه تجدیدنظر.

دعوای طلاق باید در دادگاه خانواده اقامه شود. اما دادگاه خانوادۀ کجا؟ کدام شهر؟ برای پاسخ به این سؤال  نتیجه:• 
 یت محلی را بررسی کنیم.بایست قواعد صلاحمی

 قواعد آمره و مخیره

 0«همخیّر»و « آمره»ای و مهم، به بررسی مفهوم و احکام قواعد قبل از ورود به مباحث صلاحیت محلی، در یک بحث پایه
 پردازیم.می

ت که ای اسای است که نتوان خلاف آن توافق کرد و قاعدۀ مخیره قاعدهدر یک تعریف مرسوم، قاعدۀ آمره قاعده
 توفق خلاف آن جایز است.

رد کند. ما به شما فرمولی ارائه خواهیم کاما این تعریف چندان دقیق نیست و ملاکی برای تشخیص به ما ارائه نمی
 راحتی بتوانید قاعدۀ آمره و مخیره را از همدیگر بازشناسید.که به

ضع شده است که به نفع یکی از طرفین اگر یک قاعده صرفًا برای این و فرمول تشخیص قاعده آمره و مخیره:
ع شده ای وضعبارتی دیگر صرفاً برای راحتی یکی از طرفین دعوا باشد، آن قاعده مخیره است. و اگر قاعدهدعوا باشد، به

 باشد که به اصحاب دعوا ربطی ندارد و فقط صرفًا مربوط به دادگاه و برای راحتی دادگاه است، آن قاعده آمره است.

تواند در زوجه علاوه بر اینکه می ،کند که در دعاوی خانوادگیمقرر می 02در مادۀ  خانوادهقانون حمایت  مثال:• 
 تواند در محلنیز دعوا را اقامه کند. اینکه زوجه می در محل سکونت خودشتواند محل اقامت خوانده اقامۀ دعوا کند، می

مصلحت زوجه مقرر شده است و فقط به نفع او است و هیچ ربطی سکونت خودش نیز اقامۀ دعوا کند، صرفاً برای رعایت 
 به دادگاه و اجتماع ندارد. پس این یک قاعدۀ مخیره است.

 در قواعد آیین دادرسی مدنی، اصل بر آمره بودن قواعد است، زیرا آیین دادرسی مدنی جنبۀ تشریفاتی دارد. نکته:• 

اً دعاوی خانوادگی باید الزاماً در دادگاه خانواده اقامه شود، زیرا دادگاه صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است، مثل مثال:• 
 تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند.تری است که بهتر میخانواده دارای قضات متأهل و قواعد مناسب

 

 

 

                                                           
 شود.نیز گفته می« تکمیلی»، قاعدۀ «یرهمخ»به قاعدۀ  .1
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 های صلاحیت ذاتیویژگی

 صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است؛ زیرا برای نفع دادگاه وضع شده است. .1

 اثر است، زیرا اصلاً به اصحاب دعوا ربطی ندارد و صرفاً نفع دادگاه مد نظر است.توافق بر خلاف صلاحیت ذاتی بی .2

پذیر است؛ زیرا صلاحیت ذاتی یک قاعدۀ آمره ایراد به عدم صلاحیت ذاتی در تمام مراحل و مقاطع دادرسی امکان .3
 است.

ربوط م ،به نفع دادگاهصلاحیت ذاتی ه صدور قرار عدم صلاحیت است؛ زیرا دادگاه بدون ایراد خوانده نیز، ملزم ب .4
 ها صرفاً جنبۀ تذکر دارد.توانند ایراد کنند و ایراد آناست و یک قاعدۀ آمره است، البته اصحاب دعوا می

 صلاحیّت محلّی

اسایی ت محلی نیز شنپس از تشخیص صلاحیت ذاتی از طریق شناسایی صنف، نوع و درجه مرجع صالح، باید صلاحی
یک باید به شود، صلاحیت محلی به آن معنا است که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام

مثلًا اگر تشخیص دادیم که برای دعوای طلاق باید در دادگاه خانواده اقامۀ دعوا کرد، متعاقبًا باید  0دعوا رسیدگی نماید.
 یک باید دعوا را اقامه کرد؟دها دادگاه خانواده در ایران، در کدامبررسی شود که از بین ص

وا خواهد اقامۀ دعصالح به رسیدگی است. کسی که می محل اقامت خواندهاصولاً دادگاه  قاعدۀ صلاحیت محلی:• 
دعوایی دارد و حقی  کند، او باید به سراغ خوانده برود و در محل اقامت او دعوا را اقامه کند، زیرا هر کسی که با دیگری

 خواهد، او باید برود و حق خودش را بگیرد.را می

صلاحیت  چون. درنتیجه زیرا فقط به نفع یکی از طرفین دعوا است ،صلاحیت محلی، جزء قواعد مخیره است نکته:• 
 محلی صرفًا به مصلحت و نفع خوانده است، بنابرین یک قاعدۀ مخیره است.

 تبطو احکام مر مفهوم اقامتگاه

اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت  2مطابق با قانون مدنی اقامتگاه حقیقی:• 
داشته و مرکز مهم امور او نیر در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او 

حقیقی است، مرکز مهم امور است نه صرف محل سکونت،  ؛ در واقع آنچه معیار تشخیص اقامتگاهاقامتگاه محسوب است
 شود که مرکز مهم امور شخص نیز همان محل باشد.محل سکونت وقتی محل اقامت محسوب میعبارت دیگر به

که شوهر او اقامتگاه  یذلک زنمع ،اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است اقامتگاه زن شوهردار:• 
قامتگاه ا تواندیکرده م اریاخت حدهیمحکمه مسکن عل ۀبا اجاز ایشوهر خود و  تیکه با رضا یزن نینندارد و همچ یمعلوم
 0داشته باشد. زین حدهیعل یشخص

                                                           
 .585ه، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ شمس، دکتر عبدال .1

 ق.م. 1002مادۀ  .2

 ق.م. 1006مادۀ  .3
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زنی که شوهر ( 1ق.م. در سه حالت اجازۀ داشتن اقامتگاه مستقل را به زن شوهردار داده است:  0111مادۀ  نکته:• 

زنی که محکمه به او اجازه داده باشد؛ البته اجازۀ ( 3ی که شوهر او رضایت داده است زن (2او اقامتگاه معلومی ندارد؛ 
 0محکمه در جایی است که سکونت زن در منزل شوهر متضمن ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.

یست، اقامتگاه شوهر ن اقامتگاه زنی که پس از انعقاد عقد ازدواج، هنوز در محل قبلی خود سکونت دارد، تابع نکته:• 
 جا باشد.، البته به شرطی که مرکز مهم امور او نیز همانبلکه همان محل سکونت خودش است

درستی اقامتگاه زن به 2در خصوص اقامتگاه زن ناشزه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی اساتید نکته:• 
گر اوراق به اقامتگاه شوهر ابلاغ شود، شوهری که با زنِ خود اختلاف دانند، زیرا در این مواقع اناشزه را تابع شوهر نمی

ها را به اطلاع زن نرساند و یا بر هر طریق دیگر با او دشمنی کند. البته برخی اساتید دارد ممکن است با سوءنیّت ابلاغیه
گاه ف قانون آثاری بار نمود، اقامتبا تکیه بر این استدلال که نشوز امری خلاف قانون است و نباید برای امور خلا 0دیگر

 دانند.زن ناشزه را تابع اقامتگاه شوهر می

 است. هااقامتگاه ولی یا قیم آناقامتگاه صغیر و محجور همان  4مطابق قانونی مدنی اقامتگاه صغیر و محجور:• 

 نندکیخدمت م ایکار  یگریکه معمولاً نزد د)عاقل و رشید(  ریگر اشخاص کبا 1مطابق قانون مدنی اقامتگاه خادم:• 
 خواهد بود. هامخدوم آن ایاقامتگاه کارفرما ها همان مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ایدر منزل کارفرما 

 مأموریت ثابتجا اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن 6مطابق قانون مدنی اقامتگاه مأمورین دولتی:• 
 دارند.

است.  هاساخلو آناقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند، محل  7مطابق قانون مدنی فراد نظامی:اقامتگاه ا• 
 منظور از ساخلو، پادگان است.

 یاجرا یها برااز آن یکی ایمعامله  نیطرف یقرارداد ایاگر ضمن معامله  8مطابق قانون مدنی اقامتگاه انتخابی:• 
 ،املهراجعه به آن مع ینسبت به دعاو ،خود انتخاب کرده باشد یقیاز اقامتگاه حق ریغ یمحل ،تعهدات حاصله از آن معامله

 .که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد یمحل

که ساکن تهران است، « بهناز»یک تاجر سفال در شهر همدان است و با خانم « ارژنگ»تصور کنید آقای  مثال:• 
نیز « ارژنگ»کنند و د، طرفین قرارداد محل اجرای قرارداد را شهر تهران مقرر میکنقرارداد فروش سفال منعقد می

                                                           
 ق.م. 1116مادۀ  .1

 .702ورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ ؛ شمس، دکتر عبدالله، د220و  212امامی، شادروان دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، صفحات  .2

 .73و  72صفایی، دکتر سیدحسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، صفحات  .3

 ق.م. 1005مادۀ  .4

 ق.م. 1002مادۀ  .6

 ق.م. 1007مادۀ  .5

 ق.م. 1008مادۀ  .7

 ق.م. 1010مادۀ  .8
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 راجع به قرارداد سفال« ارژنگ»و « بهناز»دهد. در این صورت اگر اختلافی بین اقامتگاه انتخابی خود را تهران قرار می
و هم محل اقامتگاه انتخابی یعنی  تواند در محل اقامتگاه حقیقی خوانده یعنی شهر همدانهم می« بهناز»رخ دهد، 

 تهران، اقامۀ دعوا کند.

 در تهران اقامه کند،« ارژنگ»دعوای خود را علیه « بهناز»فرض کنید در مثالی که بالا زده شد،  سؤال و نکته:• 
 شود؟ در تهران یا همدان؟انجام می« ارژنگ»آیا ابلاغ اوراق قضایی در کدام شهر به 

شود، یعنی شهر همدان؛ این مسأله که در وراق قضایی در محل اقامتگاه واقعی خوانده انجام میابلاغ ااصولاً  جواب:
صورت جداگانه البته به فقط از نظر تعیین دادگاه صالح مؤثر است.قرارداد اقامتگاه انتخابی شهر تهران انتخاب شده است، 

 یح دارد، زیرا صرف تعیین اقامتگاه انتخابی، فقط در صلاحیتتوان محل ابلاغ هم در قرارداد تعیین کرد، اما نیاز به تصرمی
 گیرد.دادگاه تأثیر دارد و محل ابلاغ اوراق را دربرنمی

مان های بعدی نیز به های به یک آدرس ابلاغ شود، تمامی ابلاغطور کلی، اگر در دادرسی، یکبار برگهبه نکته:• 
 بعد اوراق رامِن دادگاه مکلف استه دادگاه اعلام شود، در این صورت آدرس انجام خواهد شد، مگر اینکه تغییر آدرس ب

 به آدرس جدید ابلاغ کند.
طور کلی محل اقامت خود را تغییر دهد نه فقط شود که اگر یکی از طرفین دعوا بهدر ادامه این پرسش مطرح می

 ، دادگاه چه تکلیفی دارد؟0آدرس
 طور واقعی محل اقامت خود رامگر آنکه طرف دعوا با دلیل اثبات کند که بهپذیرد، دادگاه تغییر محل اقامت را نمی

های موقتی خودشان را به حساب . علت این امر آن است که مبادا طرفین دعوا مسافرتبه شهر دیگر منتقل کرده است
کرده باشد، نه صرفًا  متگاه تغییرطور واقعی اقاشود که بهتغییر اقامتگاه بگذارند، تغییر اقامتگاه فقط درصورتی پذیرفته می

دارد، یعنی دادگاه در یک حالت بدون نیاز به ارائۀ دلیل، تغییر اقامتگاه  استثناهای موقتی. البته این قاعده یک مسافرت
 است، دلیل این استثنا نیز واضح است، چون در این صورت کار ابلاغ تغییر اقامتگاه به شهر مقّر دادگاهپذیرد و آن را می

 شود.تر میدادگاه راحت

 شود که ملاک صلاحیت محلی، محل اقامت خوانده باشد.اقامتگاه انتخابی در صورتی مؤثر واقع می نکته:• 

اگر ملاک صلاحیت محلی، محل اقامت خوانده نباشد، مثلاً محل وقوع مال غیرمنقول باشد، در این صورت  توضیح:• 
 بلکه دعوا باید در همان محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود.شود، اقامتگاه انتخابی مؤثر واقع نمی

 نظر و بین مواد قانونیدر خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی، بین اساتید اختلاف اقامتگاه اشخاص حقوقی:• 
داند، در حالی در قانون ها میآن« مرکز عملیات»اقامتگاه اشخاص حقوقی را  2تعارض ظاهری وجود دارد. قانون مدنی

ها شناسایی کرده است. بحث تفصیلی در این خصوص را باید در آن« محل ادارۀ»اقامتگاه اشخاص حقوقی را  0جارتت
                                                           

حل اقامت نیست، زیرا تغییر آدرس ناظر به فرضی است که طرف دعوا در همان محل، محل سکونت خود را تغییر دهد، مثلاً محل سکونت به یک اصولاً تغییر آدرس به معنای تغییر م .1

ان به محل اقامت خود را از کرم ت، مثلاًکوچه بالاتر منتقل شود؛ اما تغییر محل اقامت به منظور جابجایی کلی از آن محل به محل دیگر است که داخل در حوزۀ قضایی آن دادگاه نیس

 شیراز تغییر دهد.

 ق.م. 1002مادۀ  .2

 ق.ت. 620مادۀ  .3
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هرحال به ذکر این نکته بسنده خواهیم کرد که در حقیقت اقامتگاه منابع حقوق مدنی و حقوق تجارت پیگیری کرد، به
ت و منظور قانون مدنی نیز از مرکز عملیات، عملیات اشخاص حقوقی اس« مرکز اصلی یا مرکز ادارۀ»اشخاص حقوقی 

 اداری است، نه مادی.

طور قبلاً گفتیم، اصل بر این است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است، اما اگر خوانده همان نکته:• 
 :شوددر ایران اقامتگاه نداشته نباشد، تکلیف چیست؟ در این صورت به ترتیب زیر اقدام می

« فرشاد»او صالح به رسیدگی است. مثلاً  دادگاه محل سکونت موقتاگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، . 1
ا، زند. محل وقوع ویلکند و سالانه یک بار به مدت یک ماه به ویلای شمالِ خودش سر میدر امریکا زندگی می

 محل سکونت موقت او است.
او صالح به  محل وقوع مال غیرمنقولکونت موقت نیز نداشته باشد، دادگاه اگر خوانده در ایران محل س. 2

د. زند! ولی او در شمال یک ویلا دارکند و به ایران هم سر نمیدر امریکا زندگی می« فرشاد»رسیدگی است. مثلاً 
 در این صورت دادگاه محل وقوع ویلا صالح به رسیدگی است.

ادگاه تواند در داه داشته باشد، نه سکونت موقت و نه مال غیرمنقول، خواهان میاگر خوانده در ایران نه اقامتگ .3
 علیه خوانده اقامۀ دعوا کند. محل اقامت خودش

اگر خوانده در ایران نه اقامتگاه داشته باشد، نه سکونت موقت و نه مال غیرمنقول و خواهان نیز در ایران  .4
تواند با رعایت صلاحیت ذاتی، در هر جای اما در عمل خواهان میاست،  قانون ساکتاقامتگاه نداشته باشد، 

 ایران که بخواهد دعوای خود را علیه خوانده اقامه کند.

 استثنائات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

 . دعاوی غیرمنقول1

 دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. نکته:• 

 شوند.ل و خسارات اموال غیرمنقول، دعوای غیرمنقول محسوب میالمثاجرت نکته:• 

های قضایی متعدد باشد، دادگاه محل وقوع یکی از اموال اگر دعوا راجع به چندین مال غیرمنقول در حوزه نکته:• 
وال مبه انتخاب خواهان صالح به رسیدگی است. در این خصوص توجه داشته باشد که باید حتماً یک دعوا راجع به ا

غیرمنقول متعدد وجود داشته باشد، اگر چند دعوا راجع به چند مال غیرمنقول وجود داشته باشد، باید هر یک جداگانه در 
 محل وقوع مال اقامه شود.

دارد، اتومبیل خود را با دو آپارتمان آقای  0که یک اتومبیل پورش« نیلوفر»تصور کنید خانم  توضیح و مثال:• 
در شهر « اسین»شود. یکی از املاک کند. یعنی طی یک قرارداد، یک اتومبیل با دو ملک معاوضه میمعاوضه می« سینا»

« نیلوفر»دهد، اگر نمی« نیلوفر»املاک را تحویل به « سینا»تهران و دیگری در شهر ملایر قرار دارد. حال تصور کنید که 

                                                           
1. Porsche 
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وای غیرمنقول است باید در محل وقوع مال غیرمنقول بخواهد دعوای تسلیم املاک را اقامه کند، چون این دعوا یک دع
تواند دعوای خودش را در نیز اقامه شود و چون منشأ مطالبۀ هر دو ملک یک قرارداد است، باید یک دعوا اقامه کند و می

د و منشأ رشهر تهران یا شهر ملایر به انتخاب خودش اقامه کند. نکتۀ قابل توجه این است در این مثال، یک دعوا وجود دا
تسلیم هر دو ملک یک عقد معاوضه است؛ اگر دو دعوای متفاوت راجع به دو ملک وجود داشته باشد، باید هر کدام را 

 جداگانه در محل وقوع آن مال اقامه کرد.

 اگر یک دعوا راجع به اموال منقول و غیرمنقول بود، باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول واقع شود. نکته:• 

دعوای « نیلوفر»معاوضه کند، « سینا»اتومبیل خود را با یک ملک و یک دوچرخۀ آقای « نیلوفر»اگر خانم  مثال:• 
 تسلیم را باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه کند.

 . دعاوی راجع به ترکۀ متوفّی2

 در مورد صلاحیت دادگاه در دعاوی راجع به ترکۀ متوفی باید قائل به تفکیک شد:

دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین  از تقسیم ترکه: . قبل1
 ق.ا.ح.( 064)مادۀ  محل سکونت موقت متوفی در ایران صالح به رسیدگی است.

عوا مال وع دشود، مثلا اگر موضصلاحیت محلی دادگاه مطابق با قواعد عام شناسایی می . بعد از تقسیم ترکه:2
منقول یا تعهد باشد، دادگاه محل اقامت خوانده و اگر موضوع دعوا مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول 

 صالح است.

فرض بر این  کند وبعد از فوت متوفی و تا قبل از تقسیم ترکه، شخصیت متوفی در ترکه ادامه پیدا می توضیح:• 
، بنابراین دادگاه محل آخرین اقامتگاه او و درصورت نداشتن اقامتگاه در ایران، دادگاه محل شود که متوفی زنده استمی

شود، بنابراین باید سکونت موقت او صالح به رسیدگی است. اما بعد از تقسیم ترکه، شخصیت متوفی در ترکه نیز زائل می
 مطابق قواعد عام و نسبت به وراث اقامۀ دعوا کرد.

 ه توقف یا ورشکستگی. دعاوی راجع ب3

 دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی، باید در دادگاه محل اقامت بازرگان اقامه شود. نکته:• 

اگر بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا در صلاحیت دادگاهی است که بازرگانِ متوقف یا ورشکسته،  نکته:• 
 یندگی داشته است.در آن حوزه برای انجام معاملات خود شعبه یا نما

محل اقامت بازرگان، طبق قواعد عام است، یعنی شما اگر بخواهید علیه یک بازرگان ورشکسته اقامۀ  توضیح:• 
شود، اقامۀ دعوا کنید. بازرگانی که دعوا کنید، باید در محل اقامت بازرگان که همان محل اقامت خوانده نیز محسوب می

یک بنگاه اقتصادی تحت عنوان شعبه یا نمایندگی دارد که مشتریان او از طریق آن شعبه  در ایران اقامتگاه ندارد، احتمالاً 
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کنند، پس اگر بازرگان در ایران مقیم نباشد، باید دعوای علیه او را در دادگاه محل شعبه یا یا نمایندگی با او معامله می
 نمایندگی اقامه کرد.

 . دعاوی مربوط به اعسار4

طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین را به دعوای اصلی دعوای اعسار به رسیدگی به نکته:• 
 دارد و یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

 باشد کهخواهی، با دادگاهی میاظهارنظر در مورد دعوای اعسار از هزینۀ دادرسی تجدیدنظرخواهی یا فرجام نکته:• 
 خواهی صادر نموده است.رأی مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام

اصلی یا  کننده به دعوایه در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگیبرسیدگی به دعوای اعسار از تأدیۀ محکومٌ نکته:• 
 0دادگاه صادرکننده اجراییه است.

 . دعاوی خسارت5

 اند:دسته تقسیم کرده 0دعاوی خسارت را با توجه به مواد قانونی به  2برخی اساتید

 ای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن؛دعو .1 

 دعوای خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین؛ .2 

 دعوای خسارت دادرسی. .3 

 ( خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن1

 حالت قابل تصور است: 2در این خصوص 

 دادگاه است. اگر حین رسیدگی درخواست شود: در صلاحیت همان .1 

 طور مستقل خواسته شود: در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.اگر به .2 

خود  است، اما ایشان تعهد« شهناز»متعهد به تدریس آیین دادرسی مدنی به خانم « بهزاد»فرض کنید آقای  مثال:• 
ادرسی مدنی و الزام به پرداخت خسارت تأخیر علیه ایشان دعوای الزام به تدریس آیین د« شهناز»دهد، خانم را انجام نمی

کند. اگر دعوای خسارت را حین رسیدگی به دعوای اصلی اقامه کند، دادگاه رسیدگی کننده به در انجام تعهد را اقامه می
 نکند. اما اگر بخواهد دعوای خسارت را بعداً جداگانه اقامه کند، باید آدعوای اصلی به دعوای خسارت نیز رسیدگی می

 را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه کند.

 . خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین2
                                                           

 های مالی.قانون نحوۀ اجرای محکومیت 13مادۀ  .1

 .724شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، شمارۀ  .2
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 حالت قابل تصور است: 2در این خصوص 

 اگر حین رسیدگی درخواست شود: در صلاحیت همان دادگاه است. .1 

 طور مستقل خواسته شود: در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.اگر به .2 

طلب « پارمیدا»میلیون تومان بدهکار باشد و  01مبلغ « پارمیدا»به خانم « شیرین»اگر خانم  ضیح:مثال و تو• 
آن را نپرداخته باشد و در این مدت پول ایران بر اثر تورم اختلاف فاحش پیدا کند، « شیرین»خود را مطالبه کرده باشد و 

 عنوان خسارت نیز قابل مطالبه است.اضافه ارزش پول به

 ارت دادرسی. خس3

 حالت قابل تصور است: 2در این خصوص 

 اگر حین رسیدگی درخواست شود: در صلاحیت همان دادگاه است. .1 

 طور مستقل خواسته شود: در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.اگر به .2 

نجام تعهد خود خودداری است، اما ایشان از ا« ایرج»متعهد به انجام بازسازی ملک آقای « ارسلان»آقای  مثال:• 
بابت اقامۀ دعوا و گرفتن وکیل نیز دچار خسارت شده است. اگر دعوای خسارت را حین رسیدگی به « ایرج»کند. می

خواهد کند. اما اگر بدعوای اصلی اقامه کند، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به دعوای خسارت نیز رسیدگی می
 اقامه کند، باید آن را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه کند. دعوای خسارت را بعداً جداگانه

طور کلی، دعوای مطالبۀ خسارت )اعم از خسارات دادرسی، خسارت عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد به فرمول:• 
کننده سیدگیر و نیز خسارت تأخیر تأدیه( اگر حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود، در صلاحیت همان دادگاه نخستینِ

در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حسب مورد چه مستقلاً صورت گیرد، مطابق اصل، به دعوای اصلی است؛ اما چنان
 است.یا محل وقوع مال غیرمنقول 

 . اختلافات ناشی از ابهام یا اجمال حکم6

 ه صادرکنندۀ حکم است.رسیدگی به اختلافات ناشی از ابهام یا اجمال حکم در صلاحیت دادگا نکته:• 

ود حد ،شود، اما دادگاه در حکمید از یک ملک میید، خوانده محکوم به خلعفرض کنید در یک دعوای خلع مثال:• 
اجمال یا  ای ازید شود. مثالی که زده شد، نمونهاربعۀ ملک را تعیین نکرده و مشخص نکرده که خوانده تا کجا باید خلع

 به آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده خود حکم است. ابهام حکم است که رسیدگی

 . اختلافات ناشی از اجرای حکم7

 ود.شرسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می نکته:• 
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 شودن به خواهان میمیلیون توما 01تصور کنید در یک دعوای مطالبۀ دین، خوانده محکوم به پرداخت مبلغ  مثال:• 
تاپی را که در تصرف خوانده است موقع اجرای حکم، مأمور اجرا لپ ؛ امادر خود حکم هیچ اجمال و ابهامی وجود نداردو 

که آن  کندشود و ادعا میکند تا با فروش آن دین خواهان پرداخته شود، در این میان شخص ثالثی پیدا میتوقیف می
تواند آن را بفروشد! رسیدگی به این مشکل که از آن تحت عنوان اختلافات ناشی دادگاه نمی تاپ متعلق به او است ولپ

 شود.شود، در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میاز اجرای حکم نام برده می

 الاجرا. دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم8

الاجرا در صلاحیت دادگاه محل مرجع صادرکنندۀ دستور مرسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرای سند لاز نکته:• 
 اجرا است.

که مهریه  کنندکند، طرفین نکاح توافق میازدواج می« ژاله»با خانم « بهمن»تصور کنید آقای  توضیح و مثال:• 
 0077وری ص طورسکه باشد ولی هنگام مراسم عروسی و جلوی دوربین برای سربلندی در فامیل و آشنایان، مهریه به 04

سند ازدواج را به دفترخانۀ « ژاله»سکه اعلام شود و عاقد آن را در سند ازدواج قید کند! بعد از مراسم عروسی و ازدواج، 
رود و تواند به ادارۀ ثبت بمی« ژاله»کند. حال برد و دفترخانه دستور اجرای سند را به ادارۀ ثبت صادر میاسناد رسمی می

خواهد دستور اجرا شود، فوراً میکه متوجه این مسأله می« بهمن»سکه توقیف کند.  0077ی وصول را برا« بهمن»اموال 
باید در دادگاه محل « بهمن»سکه باشد.  04را ابطال کند، زیرا قرارداد بین زوجین حاکی از آن بوده است که مهریه 

را را اقامه کند. مثلاً اگر دفترخانۀ اسناد رسمی که الاجمرجع صادرکنندۀ دستور اجرا، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم
 دستور اجرا را صادر کرده است در شهر همدان باشد، دادگاه شهر همدان صالح به رسیدگی است.

 

 

 

 . دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال9

 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی راجع به ثبت احوال، دادگاه محل اقامت خواهان است. نکته:• 

در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال )مانند شناسنامه(، خواندۀ دعوا ادارۀ ثبت احوال است، چون ادارۀ ثبت  توضیح: •
احوال در سرتاسر ایران وجود دارد، دیگر خواهان لازم نیست که دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه کند، 

ر دادگاه محل اقامت خودش دعوا را علیه ادارۀ ثبت احوال اقامه کند، مانند تواند هرجا که اقامت دارد دبلکه خواهان می
 دعوای تغییر نام.

 خواهان اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه محل صدور سند در ایران صالح به رسیدگی است. نکته:• 
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ادگاه دیران صادر و تنظیم نشده باشد، اگر خواهان در ایران اقامتگاه نداشته باشد و همچنین سند نیز در ا نکته:• 
 صالح به رسیدگی خواهد بود. عمومی شهرستان تهران

مقیم فرانسه است، شناسنامۀ ایشان توسط کنسولگری ایران در فرانسه تنظیم و صادر شده « کامران»آقای  مثال:• 
چون در ایران اقامتگاه ندارد و محل  ای خود اقامۀ دعوا کند،بخواهد راجع به تغییر سن شناسنامه« کامران»است. اگر 

 صدور و تنظیم سند نیز ایران نیست، باید دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران اقامه کند.

 . دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از قرارداد11

 از:اند صالح در دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از قرارداد عبارت هایدادگاه

 دادگاه محل وقوع قرارداد. 1 

 دادگاه محل اجرای قرارداد. 2 

 دادگاه محل اقامت خوانده. 3 

که تاجر لوازم صوتی و تصویری است و مقیم شهر تهران است، در شهر اصفهان با آقای « جهانگیر»آقای  مثال:• 
ر شود. اگها در شهر تبریز مقرر میونکند و محل تحویل تلوزیزیون منعقد مییدستگاه تلو 01قرارداد بیع « خسرو»
تواند علیه او در تهران یا اصفهان یا تبریز به انتخاب می« خسرو»تحویل ندهد، « خسرو»ها را به زیونیتلو« جهانگیر»

 خود اقامۀ دعوا کند.

 

 

 

 

 . دعاوی خانوادگی11

محل سکونت محل اقامت خوانده یا  در دادگاه تواندمیدر دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه  نکته:• 
 0اقامۀ دعوا کند؛ مگر در موردی که خواسته مطالبۀ مهریۀ غیرمنقول باشد. خود

عنوان تواند در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامۀ دعوا کند، بهاینکه زوجه در دعاوی خانوادگی می توضیح و مثال:• 
است. مثلاً اگر زوجه ساکن شیراز باشد و اقامتگاه زوج در تهران یک مقررۀ استثنایی جهت حمایت از زوجه تصویب شده 

                                                           
 قانون حمایت خانواده. 12مادۀ  .1
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تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده )تهران( و هم در دادگاه محل سکونت خود )شیراز( اقامۀ دعوا باشد، زوجه، هم می
 کند.

ک د، زیرا این مقرره یزوجه مکلف به اقامۀ دعوا در محل سکونت خود نیست! بلکه اختیار دارد انتخاب کن نکته:• 
 را اختیار کند و یا نکند.تواند آنقاعدۀ مخیره است و بنابراین زوجه می

فرمول تشخیص قاعدۀ آمره و مخیره در مباحث قبلی توضیح داده شد، چون این مقرره صرفاً به نفع یکی  توضیح:• 
 از اصحاب دعوا است، پس یک قاعدۀ مخیره است.

 ات:نک• 

باشد و سایر دعاوی بین زوج و زوجه را در بر شامل دعاوی خانوادگی بین زوج و زوجه می این مقرره فقط. 1
 گیرد.گیرد. مثلاً دعاوی تجاری را دربرنمینمی

اگر خواستۀ زوجه، مهریۀ غیرمنقول باشد، باید در دادگاه خانوادۀ محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود، زیرا . 2
 یک قاعدۀ آمره است.

 ی از زوجین، مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت شخص مقیم ایران صالح به رسیدگی است.اگر یک. 3

اگر هیچکدام از زوجین، در ایران اقامتگاه نداشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت شخصی که در ایران . 4
 سکونت موقت دارد، صالح به رسیدگی است.

قامتگاه نداشته باشند، ولی هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، اگر هیچکدام از زوجین، در ایران ا. 5
 دادگاه محل سکونت موقت زوجه ملاک است.

 اندادگاه خانوادۀ شهرستان تهراگر هیچکدام از زوجین، در ایران نه اقامتگاه داشته باشند و نه سکونت موقت، . 6
 صالح به رسیدگی است.

 خانوادۀ محل وقوع عقد نیز صالح است.نکاح یک عقد است، پس دادگاه  .7
 
 
 
 

 ها. دعاوی مربوط به شرکت12

 در صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت است.دعاوی راجع به اصل شرکت: . 1

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت، فسخ شرکت، بطلان شرکت، دعاوی بین شرکت و شرکا، اختلافات  مانند:•  
 ی اشخاص دیگر علیه شرکت و...، دعاوراجع به شرکت حاصله بین شرکا

 های زیر است:در صلاحیت دادگاهدعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبۀ شرکت: . 2
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 دادگاه محل وقوع قرارداد؛ (1 

 دادگاه محل اجرای قرارداد: (2 

 جا تسلیم شود.. محلی که کالا باید در آن0  
 داخت شود.جا پر. محلی که پول باید در آن2  

که شعبه برچیده شده باشد، دادگاه محل مرکز اصلی شرکت صالح به دادگاه محل شعبه )خوانده(؛ درصورتی( 3
 رسیدگی است.

 . تعدد خواندگان13

ه تواند باگر خواندگان یک دعوا متعدد باشند و هر کدام در یک شهر اقامتگاه داشته باشند، خواهان می نکته:• 
 ر محل اقامت یکی از خواندگان اقامه کند.انتخاب خودش دعوا د

هد تع« ارغوان»که مقیم شیراز است، در مقابل خانم « دارا»که مقیم اصفهان و آقای « داریوش»اگر آقای  مثال:• 
 تواند علیه هر دو، در دادگاه شیراز یا اصفهان به دلخواهمی« ارغوان»به انجام عملی نمایند ولی تعهد خود را انجام ندهند، 

 خود اقامۀ دعوا کند.

 های صلاحیت محلیویژگی

کننده تفصیلی وارد شویم، لازم است بدانید که مرجع تشخیص صلاحیت، خود دادگاه رسیدگی یهاقبل از آنکه به بحث
 به دعوا است.

 بحث کلی در مورد قواعد آمره و مخیره

گاه است و باید حتمًا اجرا شود و توافق خلاف آن اند که مربوط به نظم عمومی و نفع دادگفتیم که قواعد آمره قواعدی
اند که فقط به نفع یکی از اصحاب دعوا است و اصولاً به دادگاه و جامعه مربوط معتبر نیست؛ قواعد مخیره نیز قواعدی

 نیست.

ه آن ند بتوانتیجۀ این تعاریف آن است که زمانی که یک قاعده مخیره است، دادگاه حق دخالت در آن را ندارد و نمی
ورود کند، زیرا قواعد مخیره یا در اختیار خواهان است و یا در اختیار خوانده؛ اگر خواهان یا خوانده این قواعد را اختیار 

 بکنند، دادگاه مکلف است توجه کند و اگر خواهان یا خوانده نسبت به آن ایراد وارد نکنند، دادگاه حق ورود ندارد.

تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در دادگاه محل سکونت نوادگی زوجه میعنوان مثال، در دعاوی خابه
حال اگر زوجه در دادگاه محل اقامت خوانده دعوا را اقامه کند، دادگاه حق توجه و دخالت خودش نیز اقامۀ دعوا کند، با این

 به دادگاه ندارد.ندارد، زیر این یک قاعدۀ مخیره است و صرفاً به نفع خوانده است و ربطی 

 اند.اصولاً قواعد صلاحیت محلی نیز جزء قواعد مخیره نکته:• 
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بنابراین طبق این کلیاتی که گفته شد، چون صلاحیت محلی اصولاً یک قاعدۀ مخیره است، در فرضی که خوانده 
 أساً نسبت به عدم صلاحیتتواند رنسبت به آن ایراد وارد نکند، دادگاه حق توجه و دخالت نسبت به آن را ندارد و نمی

 محلی ورود کند. اما در رویه و عمل اینطور نیست!

تواند گفتیم که در قواعد مخیره دادگاه رأساً حق ورود ندارد، اما در رویۀ قضایی استثنائاً در صلاحیت محلی، دادگاه می
 !خوانده ایراد نکرده باشد رأساً به عدم صلاحیت محلی ورود کرده و نسبت به آن تصمیم مقتضی بگیرد، حتی اگر

داد ای، تعاما چرا در رویه این اتفاق افتاده است؟ پاسخ این است، چون قوۀ قضاییه بر اساس آمار و جمعیت هر حوزه
خورد. تصور ها پیوند میکند، مسألۀ صلاحیت محلی با نظم اجتماعی و نفع دادگاههای آن حوزه را تعیین میشعبات دادگاه

ها نهایتًا شعبه در نظر گرفته است که کافی است و پرونده 1مثال قوۀ قضاییه در شهر کوچکی مانند ملایر  عنوانکنید به
ها سالیان سال شعبه که باز هم کافی نیست و پرونده 11رسند، ولی برای کلانشهری مانند تهران ماهه به نتیجه می 2

دان تهرانی برای آنکه زودتر به نتیجه برسند، دعاوی خود را کشد. اگر صلاحیت محلی کاملًا مخیره باشد، شهرونطول می
شعبه که برای دعاوی شهروندان ملایر کافی بود، چطور  1کنند! حال تصور کنید آن های ملایر اقامه میبا توافق در دادگاه

 تواند دعاوی سایر شهرها را نیز رسیدگی کند؟می

پیوند  هااند، در یک نقطه با نظم اجتماعی و نفع دادگاهه مخیرهملاحظه فرمودید که قواعد صلاحیت محلی با اینک
لی شود؛ بنابراین صلاحیت محها برخورد نمیها به مانند سایر قواعد مخیره با آنخورند، بنابراین در رویۀ عملی دادگاهمی
 شود:نوعی استثنایی بر قواعد مخیره است. حال باید پاسخ داد که در رویه چطور برخورد میبه

که دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد، باید بین فرض ایراد خوانده یا عدم ایراد او قائل به تفکیک درصورتینکته: • 
 شد:

 اگر خوانده ایراد وارد کرده باشد: دو حالت قابل تصور است: .1 

عدم  هکبه رسیدگی به ایراد است و درصورتی مکلفدادگاه ( طرح ایراد تا پایان اولین جلسه: 1
صلاحیت محلی محرز باشد، مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، زیرا قاعده مخیره بوده و خوانده 

 نیز اختیار کرده است.
 مانند آن است که خوانده ایراد نکرده باشد. ( طرح ایراد پس از اولین جلسه:2

 است: مخیراگر خوانده ایراد وارد نکرده باشد: دادگاه  .2 

 دگی ادامه دهد؛به رسییا  (1  

 قرار عدم صلاحیت صادر کند.یا  (2  

 توافق بر خلاف صلاحیت محلی

یف توانند خلاف آن را توافق کنند. اما تکلگفتیم که صلاحیت محلی یک قاعدۀ مخیره است، بنابراین طرفین دعوا می
 این صورت چیست؟در دادگاه 



                                                                                                                                              ...........................................................................دکترسیدجعفریطالییمباحث ................................................................................

12 

 www.mashahiredanesh.com 
 موسسه مشاهیردانش

 

تواند یاست رسیدگی بکند یا نکند، یعنی م مخیردگاه اگر طرفین بر خلاف صلاحیت محلی توافق کنند، دا نکته:• 
 تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.بپذیرد و رسیدگی کند و یا می

توانند در توانند خلاف آن را توافق کنند؟ مثلاً آیا طرفین میآیا در استثنائات صلاحیت محلی، طرفین می سؤال:• 
 غیرمنقول، خلاف صلاحیت محلی توافق کنند؟دعاوی 

خیر، امکان توافق خلاف در استثنائات صلاحیت محلی وجود ندارد، زیرا آن استثنائات اصولاً از قواعد اصولاً  جواب:
وان توافق تاند. مثلاً خلاف صلاحیت محلی در دعاوی غیرمنقول نمیاند که برای نظم اجتماعی و نفع دادگاه وضع شدهآمره

 کرد، زیرا صلاحیت محلی در دعاوی غیرمنقول قاعدۀ مخیره نیست، بلکه قاعدۀ آمره است.

 تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته است

 اگر دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته، رأی صادر کند، در خصوص تکلیف آن رأی با دو حالت مواجه هستیم:

 راد کرده باشد: رأی در مرحله تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد.اگر خوانده در اولین جلسه ای. 1

 اگر خوانده ایراد نکرده باشد و یا پس از اولین جلسه ایراد کرده باشد:. 2

 .شودنمیخواهی: نقض در مرحلۀ فرجام ▪ 

 !شودمیدر مرحلۀ تجدیدنظرخواهی: نقض  ▪ 

دیدنظر نیز نباید نقض شود، صلاحیت محلی یک قاعدۀ از نظر منطقی و طبق قاعده، رأی در مرحلۀ تج توضیح:• 
اند و دادگاه بدوی نیز پذیرفته و رسیدگی کرده است، پس چه مشکلی وجود دارد؟! مخیره است و طرفین نیز ایراد نکرده

 شود،مطلقاً عدم رعایت صلاحیت محلی باعث نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر می(، 012)مادۀ  هر حال طبق نص قانونبه
شود خواهی، رأی دادگاه بدوی فقط درصورتی نقض میدر مرحلۀ فرجام ولی چه خوانده ایراد کرده باشد و چه نکرده باشد؛

 (070مادۀ  0)بند  شود.که نسبت به عدم صلاحیت ایراد شده باشد و اگر ایراد نشده باشد، رأی نقض نمی

(، بیان 070خواهی )مادۀ ( و فرجام012هی )مادۀ ، با قیاس منطقی تجدیدنظرخوا0برخی استادان حقوق نکته:• 
اول،  کند که نسبت به عدم صلاحیت تا پایان جلسۀکنند که دادگاه تجدیدنظر درصورتی نسبت به نقض رأی اقدام میمی

 ایراد شده باشد.

 ملاک صلاحیت

دگاه باید روز تقدیم دادخواست خواهیم بدانیم، ملاک صلاحیت برای اعتبار رأی چه زمانی است؟ آیا دادر این قسمت می
باید بین صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی قائل به تفکیک  )اقامۀ دعوا( صلاحیتِ رسیدگی داشته باشد، یا روز صدور رأی؟

 شد:

                                                           
 .764ر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، شمارۀ شمس، دکت .1
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 باقی بماند. تا روز صدور رأیو این صلاحیت باید  ملاک است روز تقدیم دادخواستدر صلاحیت محلی:  ▪

 ملاک است. ر رأیروز صدودر صلاحیت ذاتی:  ▪

صلاحیت محلی، یک قاعدۀ مخیره است، پس اگر در حین رسیدگی صلاحیت محلی تغییر کند، عطف بما  توضیح:• 
 شود.سبق نمی

کند و خوانده روز تقدیم دادخواست مقیم شیراز بوده است، اما در حین رسیدگی، به اصفهان نقل مکان می مثال:• 
کند، آیا دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ خیر؛ روز تقدیم دادخواست ملاک طور واقعی اقامتگاهش تغییر میبه

 شود.است و چون صلاحیت محلی یک قاعدۀ مخیره است، عطف بما سبق نمی

خوانده در روز تقدیم دادخواست ساکن روستایی است که از توابع شهرستان ملایر است، اما در حین رسیدگی  مثال:• 
دهد و آن روستا را از توابع شهرستان همدان قرار شود که تقسیمات کشوری را تغییر میس تصویب میقانونی در مجل

دهد. آیا دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ خیر؛ روز تقدیم دادخواست ملاک است و چون صلاحیت محلی یک می
 شود.قاعدۀ مخیره است، عطف بما سبق نمی

قاعدۀ آمره است، پس اگر در حین رسیدگی صلاحیت ذاتی تغییر کند، عطف بما سبق  صلاحیت ذاتی، یک توضیح:• 
 شود.عبارت دیگر فوراً اجرا میشود، بهمی

دعوایی در تاریخ تقدیم دادخواست در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، اما در حین رسیدگی قانونی  مثال:• 
دهد. آیا دادگاه عمومی حقوقی ن دعوا را به دادگاه خانواده تغییر میشود که صلاحیت ذاتی آتوسط مجلس تصویب می

باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ بله؛ روز صدور رأی ملاک است و چون صلاحیت ذاتی یک قاعدۀ آمره است، عطف 
 گردد.شود و فوراً اجرا میبما سبق می
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 اختالف در صالحّیت
لاف در صلاحیت و سپس به معرفی مراجع حل اختلاف و احکام و جزئیات آن در این فصل، ابتدا به معرفی انواع اخت

 پردازیم. می

 اختلاف در صلاحیت اثباتی

عنوان مثال، هم دادگاه تهران به این معنا است که هر دادگاه ادعای صلاحیت رسیدگی به پرونده را برای خود دارد. به
ه این ب«( من صالحم!»گوید: داند. )هر دادگاه میالح به رسیدگی میکند و هم دادگاه شیراز خود را صادعای صلاحیت می

 داند.گویند، زیرا هر دادگاه صلاحیت را برای خودش ثابت مینوع اختلاف، اختلاف در صلاحیت اثباتی می

 اختلاف در صلاحیت نفیی )سلبی(

عنوان هکند. ببرای دادگاه دیگر ارسال می هر دادگاه معتقد بر عدم صلاحیت خودش است و پرونده را که به این معنا است
از داند و پرونده را برای دادگاه شیرداند بلکه دادگاه شیراز را صالح میمثال، دادگاه تهران خود را صالح به رسیدگی نمی

فرستد ه تهران میداند و پرونده را برای دادگاداند و دادگاه تهران را صالح میفرستد، دادگاه شیراز نیز خود را صالح نمیمی
ادگاه گویند، زیرا هر دبه این نوع اختلاف، اختلاف در صلاحیت نفیی یا سلبی می«( تو صالحی!»گوید: )هر دادگاه می

 کند.صلاحیت را از خودش نفی می

ز، با یفرستد، دادگاه شیراز ندادگاه تهران، با اعتقاد بر عدم صلاحیت خویش، پرونده را به دادگاه شیراز می سؤال:• 
روع داند و شفرستد و دادگاه اصفهان خود را صالح میاعتقاد بر عدم صلاحیت خودش، پرونده را برای دادگاه اصفهان می

 کند. آیا در این فرض، اختلاف در صلاحیتی رخ داده است؟به رسیدگی می

ود نیامده وجست، پس اختلافی بهخیر؛ زیرا دادگاه اصفهان پرونده را قبول کرد و خود را صالح به رسیدگی دان جواب:
 است.

اگر در فرض سؤال قبلی، دادگاه اصفهان نیز خود را صالح نداند بلکه دادگاه تهران را صالح بداند و پرونده  سؤال:• 
 را برای دادگاه تهران ارسال کند، آیا در چنین فرضی، اختلاف در صلاحیت رخ داده است؟

داند، بنابراین اختلاف در صلاحیت آمده است و هیچ دادگاهی خود را صالح نمی وجودبله؛ در این حالت دور به جواب:
 رخ داده است.

 انواع اختلاف در صلاحیت
 . اختلاف در صلاحیت اثباتی1

 . اختلاف در صلاحیت نفیی )سلبی(2
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 حل اختلاف در صلاحیت

های عرض و دادگاههای همقبل از آنکه به معرفی مراجع حل اختلاف در صلاحیت بپردازیم، باید با مفهوم دادگاه
 عرض آشنا شوید.غیرهم

 شود.عرض گفته میهای همهایی که صلاحیت ذاتی یکسان دارند، دادگاهگاهبه داد عرض:های همدادگاه• 

 شود.غرض گفته میهای غیرهمهایی که صلاحیت ذاتی یکسان ندارند، دادگاهبه دادگاه عرض:های غیرهمدادگاه• 

  کند:مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می( 1

باشد، حل اختلاف  دو استانعرض از حوزۀ قضایی عرض یا غیرهمهای همهرگاه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه .1
 با دیوان عالی کشور است.

در حوزۀ قضایی یک استان باشد، حل اختلاف با دیوان  عرضغیرهمهای هرگاه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه .2
 0عالی کشور است.

 عبارت زیر است: 2جع حل اختلاف عنوان مرفرمول تشخیص دیوان عالی کشور به فرمول تشخیص:• 

 کند در یک استان یا در دو استان()فرقی نمی عرضغیرعم (1 

 عرض(عرض یا غیرهمکند هم)فرقی نمی دو استان (2 

 عبارت را در سؤالات ملاحظه کردید، مرجع رسیدگی به حل اختلاف دیوان عالی کشور است. 2هرگاه این 

                                                           
 عبارت دیگر، حل اختلاف در صلاحیت ذاتی، مطلقاً با دیوان عالی کشور است.به .1

 دادگاه عمومی حقوقی

 دادگاه انقلاب

 دادگاه خانواده

 دادگاه عمومی حقوقی

 دادگاه انقلاب

 دادگاه خانواده

 دادگاه عمومی حقوقی

 دادگاه انقلاب

 ادگاه خانوادهد

 دادگاه انقلاب

 دادگاه خانواده

 دادگاه عمومی حقوقی
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باشد، حل اختلاف با دیوان عالی کشور  سایر مراجع قضایییوان عدالت اداری و هرگاه اختلاف در صلاحیت بین د .3
 است.

بنابراین تا زمانی که اختلاف در صلاحیت رخ نداده است، پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف  توضیح:• 
ا صدور قرار باداری داشته باشد،  عنوان مثال مرجع قضایی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالتشود، بلکه اگر بهفرستاده نمی

 0)و بالعکس( کند.عدم صلاحیت پرونده را برای دیوان عدالت اداری ارسال می

هرگاه اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان باشد، نظر دیوان عالی کشور برای . 4
 الاتباع است.دادگاه تجدیدنظر استان لازم

  کند:می مرجع صالح را تعییندیوان عالی کشور مواردی که ( 2

در این موارد، اختلاف در صلاحیت رخ نداده است، بلکه دیوان عالی کشور، مرجع صالح به رسیدگی را بی آنکه اختلاف در 
 کند.صلاحیت پیش آید، تعیین می

اختصاصی یا  0تصاصیاخ اداریاعتقاد بر صلاحیت مراجع  2محاکم قضایی دادگستریواردی که در م نکته:• 
 داشته باشد. 4غیردادگستری

ها با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع اداری یا اختصاصی غیردادگستری در این موارد دادگاه توضیح:• 
اختلاف  اختصاصی غیردادگستری مراجع قضایی یا اختصاصی ها نیست که با مراجع اداریفرستند، زیرا در شأن دادگاهنمی

کنند تا دیوان صلاحیت پیدا کنند؛ بلکه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می در
 کند. تعیینمرجع صالح به رسیدگی را 

حالت قابل تصور است، ممکن است دیوان عالی کشور،  2کند، در این صورت دیوان نیز مرجع صالح را تعیین می
صالح به رسیدگی بداند و یا اینکه یک مرجع اداری یا اختصاصی غیردادگستری را صالح به رسیدگی همان دادگاه را 

 الاتباع است.شناسایی کند. درهرصورت نظر دیوان در خصوص صلاحیت برای مراجع مذکور لازم

ع صالح شور، مرجآید، بلکه دیوان عالی کملاحظه فرمودید که در این موارد، اختلاف در صلاحیت پیش نمی نکته:• 
 کند.می تعیینبه رسیدگی را 

میان ا پذیر است، امگفته شد که وقوع اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری امکان نکته:• 
و ر، خیر. دلیل این امر آن است که شأن امور قضایی، بالاتر از امور اداری است. از ایناداریبا سایر مراجع مراجع قضایی 

 طراز مراجع بدوی قضایی )غیر اداری( فرض شده است.ترین مرجع قضاوتی اداری است، همدیوان عدالت اداری که عالی

                                                           
 .127شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، شمارۀ  .1

 انواده، دادگاه نظامی و...مانند دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه خ .2

 شهرداری. 100مانند کمیسیون مادۀ  .3

 مانند ادارۀ ثبت. .4
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 کند:مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می (3

عرض در حوزۀ قضایی یک استان باشد، حل اختلاف در صلاحیت های همهرگاه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه. 1
 با دادگاه تجدیدنظر استان است.

رعکس یاد آورید، با بعنوان مرجع حل اختلاف بیان کردیم را بهفرمولی که در خصوص دیوان عالی کشور بهنکته: • 
 کند را شناسایی کنید:کردن آن فرمول، مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می

 کند:زیر وجود نداشته باشد، حل اختلاف میعبارت  2دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی که 

 ( نه دو استان باشد؛1 

 عرض باشد.( نه غیرهم2 

 کند.در این موارد دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می

های بدوی در حوزۀ قضایی یک استان باشد، نظر هرگاه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه. 2
 الاتباع است.های بدوی لازماستان برای دادگاه دادگاه تجدیدنظر

، دیوان باشد، طبق فرمول دو استاناگر اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی در  نکته:• 
 کند.عالی کشور حل اختلاف می

 کند:حل اختلاف می 1دیوان عدالت اداریمواردی که  (3

الاصول حل اختلاف با دیوان عدالت مراجع بدوی و اختصاصی اداری باشد، علی هرگاه اختلاف در صلاحیت بین• 
 شود.، زیرا دیوان عدالت اداری در مقابل مراجع اداری اختصاصی به نوعی مرجع عالی محسوب میاداری است

رِی شهردا 011شهرداریِ بندرعباس و کمیسیون مادۀ  011حل اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون مادۀ  مثال:• 
 کرمان، با دیوان عدالت اداری است.

 

 :بینی نشده استمرجع حل اختلاف در قانون پیشمواردی که  (3

بینی و مراجع اختصاصی غیردادگستری در قانون پیش اختصاصی عنوان مثال مرجع حل اختلاف بین مراجع اداریبه• 
 نشده است.

                                                           
 دیوان عدالت اداری، بالاترین مرجع اداری است. .1
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صلاحیت  من»گوید: کند، ادارۀ ثبت میثبت مراجعه میبابت حل مشکلی به ادارۀ « فربد»فرض کنید آقای  مثال:• 
پرونده را به کمیسیون مادۀ « فربد»و وقتی که « شهرداری. 011ات را خودت ببر کمیسیون مادۀ رسیدگی ندارم! پرونده

در «. .ات را ببر به ادارۀ ثبتمن هم صلاحیت ندارم، پرونده»گوید: می« فربد»برد، کمیسیون نیز به شهرداری می 011
 بینی نکرده است.این مثال، قانون مرجع حل اختلاف در صلاحیت را پیش

 شود، بلکه مرجعشود! حتی پرونده به مرجع دیگر ارسال نمیدر این موارد قرار عدم صلاحیت صادر نمی نکته:• 
 کند.میغیرصالح فقط از رسیدگی خودداری 
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 کلّیات شکایت از رأی
 

( 2و  اصلاحی-( عدولی1اند از: عبارتکه بندی بسیار مهم دارد تقسیم 2گانۀ اعتراض به آرا، طـرق پنج نکته:• 

 پردازیم.ها میکه در ادامه به بیان آن العادهفوق-عادی

 

 اصلاحی-بندی عدولیتقسیم

تواند از رأی قبلی عدول شود و آن دادگاه مینزد همان دادگاهی که رأی را صادر کرده است شکایت می عدولی:• 
 کند یا نکند.

مفهوم طرق اعتراض به آرای عدولی آن است که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است، نسبت به  توضیح:• 
گویند فلان شخص از تصمیمش عدول کرد، به این معنا است که خود ی میاعتراض نیز رسیدگی کند. به زبان ساده، وقت

 شخص قبلًا تصمیمی گرفته و بعداً آن تصمیم خود را تغییر داده است.

صلاح تواند آن را اشود و دادگاه بالاتر میتر شکایت مینزد یک دادگاه بالاتر، از رأی یک دادگاه پایین اصلاحی:• 
 بکند یا نکند.

 طرق اعتراض به آرا

 . واخواهی1

 . تجدیدنظرخواهی2

 خواهی. فرجام3

 . اعادۀ دادرسی4
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غیر از آن مرجعی که رأی را صادر مفهوم طرق اعتراض به آرای اصلاحی آن است که مرجعی دیگر به :توضیح• 
کند. تصور کنید شخصی صحبتی کرده است، شخص دیگر آن را اصلاح کرده است، نسبت به اعتراض رسیدگی می

 کند.می

خواهی دیوان زیرا در مرحلۀ فرجام خواهی اختلاف وجود دارد،توجه داشته باشد، درخصوص ماهیت فرجام نکته:• 
کند و یا دهد، بلکه دیوان آرا را یا تأیید میکند و اساسًا دیوان رسیدگی ماهوی انجام نمیعالی کشور، رأی را اصلاح نمی

 کند.کند و حتی اگر نقض بکند، خود دیوان به آن رسیدگی نمینقض می

دانند، اما اظهار دولی و نه از طرق اصلاحی شکایت از رأی میخواهی را نه از طرق عبرخی اساتید فرجام نکته:• 
 خواهی به طرق اصلاحی شبیه تر است.اند که فرجامداشته

 مرجع وجود دارد. 2مرجع وجود دارد، اما در طرق اصلاحی  یک در طرق عدولی، اصلاحی:-فرمول عدولی• 

سی همان آیین دادرسی مرحلۀ بدوی است و اصولاً دادگاه وجود دارد، آیین دادر یکدر طرق عدولی، چون  نکته:• 
 تفاوتی ندارد.

قرار رد فوری دادخواست صادر  مدیر دفتراگر در مرحلۀ واخواهی، دادخواست فاقد شرایط دستۀ دوم باشد،  مثال:• 
 کند.می

ی متفاوت مرجع وجود دارد، آیین دادرسی اعتراض با آیین دادرسی مرحلۀ بدو 2در طرق اصلاحی، چون  نکته:• 
 است.

 کند.کند، بلکه شخص قاضی صادر میگاه مدیر دفتر قرار رد صادر نمیدر طرق اصلاحی، هیچ مثال:• 

نید که کند، بررسی ککند یا نمیاگر از شما پرسیده شد که آیا در این مرحله، مدیر دفتر قرار رد صادر می فرمول:• 

؛ اگر عدولی باشد، چون گفتیم که آیین دادرسی همان است که در مرحلۀ دادگاه( است 0دادگاه( یا عدولی ) 2آیا اصلاحی )
 کند.کند و اگر اصلاحی باشد، قاضی صادر میبدوی است، مدیر دفتر قرار رد را صادر می

 کند؟مدیر دفتر قرار رد صادر می ▪ 

 دادگاه: خیر 2( 0  
 یک دادگاه: بله 0( 2  

 رق عدولیط

 . واخواهی1

 . اعادۀ دادرسی2

 . اعتراض ثالث3

 طرق اصلاحی
 . تجدیدنظرخواهی1

 خواهی. فرجام2
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 العادهفوق-بندی عادیتقسیم

 پذیر است، مگر آنکه قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد.تراض به آرا از طرق عادی اصولاً امکاناع عادی:• 

ا طور استثنایی آن رپذیر نیست، مگر آنکه قانون بهالعاده اصولاً امکاناعتراض به آرا از طرق فوق العاده:فوق• 
 بینی کرده باشد.پیش

دنظرخواهی نباشد، قطعی است. در حقیقت اگر طرق عادی شکایت رأیی که قابل واخواهی و تجدی رأی قطعی:• 
 از رأی وجود نداشته باشد، آن رأی قطعی است.

رأیی که قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی یا هر دو باشد، غیرقطعی است، در حقیقت اگر طرق  رأی غیرقطعی:• 
 عادی شکایت از رأی وجود داشته باشد، آن رأی غیرقطعی است.

الاجرا هستند، در حقیقت اگر طرق عادی شکایت از رأی وجود نداشته آرای قطعی، اصولاً لازم الاجرا:لازمرأی • 
 الاجرا است.باشد، اصولاً رأی لازم

الاجرا نیستند، در حقیقت اگر طرق عادی شکایت از رأی وجود آرای غیرقطعی، اصولًا لازم الاجرا:رأی غیرلازم• 
 0الاجرا است.غیرلازم داشته باشد، اصولًا رأی

 الاجرا نیست.رأیی که قابل شکایت عادی باشد، اصولاً لازم نکته:• 

 الاجرا است.رأیی که قابل شکایت عادی نباشد، اصولاً لازم نکته:• 

رأیی که قابل شکایت از طریق عادی )واخواهی و تجدیدنظر( نیست، باید اجرا شود، حتی اگر از طریق  نکته:• 
 قابل شکایت باشد. العادهفوق

کنند. به این مفهوم، اثر تعلیقی گفته طرق عادی )واخواهی و تجدیدنظر(، اجرای رأی را معلق می گیری:نتیجه• 
 شود.می

 طرق عادی شکایت از رأی، اثر تعلیقی دارند. اصولاً نکته:• 

 العادۀ شکایت از رأی، اثر تعلیقی ندارند.طرق فوق اصولاً نکته:• 

                                                           
 شوند.. به استثنای حکم تصرف عدوانی و حکم ورشکستگی که فوراً اجرا می.1

 طرق عادی
 . واخواهی1

 . تجدیدنظرخواهی2

 العادهطرق فوق

 خواهی. فرجام1

 . اعادۀ دادرسی2

 . اعتراض ثالث3
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شود. ، خواهان در دعوا پیروز می2121دابلیو مدل امبیصور کنید در دعوای مالکیت یک دستگاه اتومبیل ت مثال:• 
دابلیو امالاجرا است و باید همان لحظه بیاگر رأی قابل واخواهی و تجدیدنظر نباشد، آن رأی قطعی است و در نتیجه لازم

دد، اما اگر رأی قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی یا هر دو از خوانده گرفته شود و به خواهان تحویل گر 2121مدل 
شود بعد از صدور رأی، آن را اجرا کرد؛ باید اول الاجرا است، بنابراین نمیباشد، رأی غیرقطعی است و در نتیجه غیرلازم

رق عادی لیقی طتکلیف واخواهی و تجدیدنظرخواهی مشخص شود و سپس باید رأی را اجرا کرد. این مثال بیانگر اثر تع
 شکایت از رأی است.

 د.ندعوای تقابل و دعوای اضافی، فقط در مرحلۀ بدوی امکان طرح دار نکته:• 

 اند.دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث، هم در مرحلۀ بدوی و هم در طرق عادی شکایت از آرا قابل طرح نکته:• 

 

 بدوی
 . دعوای تقابل1

 . دعوای اضافی2

 . ورود ثالث3
 بدوی

 اعتراض

 عادی = مجاز

 العاده = غیرمجازفوق





 

 واخواهی
 (ق.آ.د.م. 018تا  010مواد )

از طرق اعتراض آرای عدولی و عادی است و فقط نسبت به احکام غیابی میسر است. ابتدا باید به بررسی  واخواهی، یکی
 حکم حضوری و غیابی بپردازیم.

 حکم حضوری و حکم غیابی

شود. برای آنکه حکم غیابی اگر در یک دعوا، خوانده غایب باشد و محکوم شود، حکم غیابی محسوب می نکته:• 
 رعایت بشود: 0یط زیر باید هر محسوب بشود، شرا

 خوانده غایب باشد؛ .1

 وکیل توسط خوانده؛ و عدم ارسالمنظور دفاع ماهوی( عدم ارسال لایحه )به. 2

 ابلاغ قانونی باشد. .3

 شود.اگر یکی از شرایط فوق وجود نداشته باشد، حکم غیابی محسوب نمی نکته:• 

سی حاضر بشود و یا لایحۀ کتبی )جهت دفاع( یا وکیل ارسال کند و یا بنابراین اگر خوانده در جلسۀ دادر توضیح:• 
 طور واقعی انجام شده باشد، حکم حضوری خواهد بود.ابلاغ به او به

درستی بیان به 0ملاک غیابی بودن، عدم اطلاع خوانده از دادرسی است. بنابراین همانطور که استادان حقوق نکته:• 
 طور واقعی از دادرسی مطلع بوده است، حکم حضوری خواهد بود.احراز گردد که خوانده بههر دلیلی اند، اگر بهکرده

دهد تا از طریق واخواهی از خودش فلسفۀ رأی غیابی آن است که دادگاه این حق را به خواندۀ غایب می نکته:• 
 دفاع کند.

لایحه یا وکیل بفرستد و نه ابلاغ واقعی اگر در دعوایی خوانده غایب باشد )نه در دادرسی حاضر شود، نه  نکته:• 
 باشد(، ولی خوانده حتی جزئاً هم محکوم نشود، بلکه خواهان محکوم بشود، رأی غیابی نیست، بلکه رأی حضوری است.

                                                           
 .452جلد دوم، شمارۀ  شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، .1
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بنابراین برای آنکه رأی غیابی محسوب شود، باید حتماً خوانده محکوم شود، زیرا اگر خوانده حتی جزئًا  توضیح:• 
 ود، دلیل برای واخواهی وجود ندارد! پس اگر خوانده محکوم نشود، حکم حضوری خواهد بود.هم محکوم نش

 دادخواست داده است. )اصالتاً یا توسط نماینده( حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است، زیرا خود او نکته:• 

لایحه یا وکیل بفرستد و نه ابلاغ اگر خواهان دعوایی را علیه خواندۀ غایب )نه در دادرسی حاضر شود، نه  نکته:• 
 واقعی باشد( اقامه کند، اما دادگاه در جواب دعوا، یک قرار قاطع صادر کند، قابل واخواهی نیست.

قرارهای قاطع مانند قرار سقوط دعوا، قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و... همگی  توضیح:• 
چیزی واخواهی کند؟! در نتیجه موجبی برای واخواهی کردن بنابراین خوانده باید از چههمواره به ضرر خواهان هستند، 

در واقع قرارهای قاطع، یا متوجه دعوای خواهان است )رد دعوا، عدم  خوانده در حالت صدور قرارهای قاطع وجود ندارد.
ابطال دادخواست(. بنابراین، امکان صدور باشند )رد دادخواست، استماع دعوا، سقوط دعوا( و یا متوجه دادخواست وی می

اطلاعی از وجود دادرسی است، درحالیکه خواهان همواره از اقامۀ یک وجود ندارد؛ زیرا معیار غیابی بودن، بیغیابی هیچ
 دعوا با خبر است!

 شوند.غیابی بودن، فقط وصف احکام است، نه قرارها؛ زیرا قرارها به ضرر خوانده صادر نمی نکته:• 

 اند، زیرا در امور حسبی کسی با کسی دعوایی ندارد.فقط در امور ترافعی احکام غیابی قابل تصور نکته:• 

 در مقام شک بین حضوری و غیابی، اصل بر حضوری بودن احکام است. نکته:• 

تور موقت اط با دسعنوان مثال در ارتباگر دفاعیات کتبی خوانده )لوایح( در پاسخ به دعوای خواهان نباشد، به نکته:• 
 گردد.شود و در نتیجه باعث حضوری شدن رأی نمییا تأمین خواسته باشد، دفاع کتبی شمرده نمی

شده است،  طور قانونی انجامتصور کنید خوانده در جلسۀ رسیدگی حاضر نشده و ابلاغ نیز به او به توضیح و مثال:• 
ا نیست، بلکه نسبت به امر دیگری لایحه ارسال کرده است، مثلاً اما لایحه فرستاده ولی لایحۀ او در جواب ماهیت دعو

نسبت به دستور موقت یا تأمین خواسته لایحه ارسال کرده است. در این صورت ارسال این لایحه باعث حضوری شدن 
نده از دن خواالزامًا به معنای با خبر و مطلع ششود، زیرا ارسال لایحه در جواب دستور موقت یا تأمین خواسته حکم نمی

، بلکه ممکن است خواهان قبل از اقامۀ دعوا تأمین خواسته کرده باشد و خوانده نسبت به آن لایحه ارسال دادرسی نیست
 کرده باشد.

اگر خوانده در دادگاه حضور داشته باشد، ولی فرصت دفاع نداشته باشد، این حضور  0نظر برخی اساتیدبه نکته:• 
غیابی است؛ ولی اگر فرصت دفاع داشته باشد، هرچند از خودش دفاع نکند این حضور معتبر معتبر نیست و حکم صادره 

 است و حکم حضوری خواهد بود.
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گفتیم برای آنکه رأی غیابی باشد، باید خوانده در جلسۀ دادرسی حاضر نشود، خوانده لایحه یا وکیل نفرستد  سؤال:• 
 قانونی شده باشد؟ چیزی باید ابلاغو ابلاغ نیز قانونی باشد؛ چه

و  شود دادخواستدادخواست و ضمائم آن باید ابلاغ قانونی شده باشد، زیرا اولین ابلاغی که به خوانده می جواب:
 ضمائم آن و وقت رسیدگی است.

فرض کنید که خوانده غایب است )نه در دادرسی حاضر شود، نه لایحه یا وکیل بفرستد و نه ابلاغ واقعی  سؤال:• 
 شود، در جلسۀ دوم نظر کارشناسی به خوانده ابلاغشود و کار به جلسۀ دوم کشیده میجلسۀ اول نیز تشکیل میباشد(، 
 شود؟طور واقعی به خوانده ابلاغ شده است، باعث حضوری شدن حکم میبشود، آیا اینکه نظر کارشناسی به واقعی

است، نه چیز  دادخواست و ضمائم آنغ واقعی شود، ابلاقطعاً خیر؛ چیزی که باعث حضوری بودن حکم می جواب:
 دیگری.

سری حقوق تا اولین جلسه و در اولین جلسه دارد. اگر اولین جلسۀ دانید، خوانده یکهمانطور که می توضیح:• 
تواند واخواهی همین جهت اگر ابلاغ قانونی باشد او میدادرسی را از دست بدهد همۀ این حقوق را از دست داده است، به

 کند و از حقوقش تا اولین جلسه و در اولین جلسه استفاده کند.

ه خوانده شود آن است کقرار کارشناسی در جلسۀ دوم، رأی حضوری می واقعیایرادِ اینکه بگوییم با ابلاغ  توضیح:• 
ت، اگر او ده اساز اولین جلسۀ دادرسی اطلاعی نداشته و باعث از دست رفتن حقوق او تا اولین جلسه و در اولین جلسه ش

تواند میعنوان مثال دیگر نرا مجبور کنیم که از جلسۀ دوم به بعد در دادرسی حضور پیدا کند، حقوق او ضایع شده است، به
عنوان مثال نظر کارشناسی ابلاغ واقعی بشود، باعث حضوری همین جهت اگر بهنسبت به بهای خواسته اعتراض کند. به

رف دقت شود که صخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده است. شود، زیرا دادشدن رأی نمی
شود؛ اما چنانچه خوانده با اطلاع از دادرسی حاضر ابلاغ واقعی نظر کارشناس به خوانده، باعث حضوری شدن حکم نمی

 گردد.شود، حکم صادره نسبت به وی نیز حضوری می

د و تواند واخواهی کنت خوانده به دادگاه نرود تا حکم صادر شود، در این صورت میدر مسألۀ فوق، بهتر اس نکته:• 
از حقوق خود تا اولین جلسه و در اولین جلسه استفاده کند؛ اما اگر خوانده اشتباه کند و در جلسۀ دوم در دادرسی حاضر 

شود و خوانده مرحلۀ کم حضوری میشود و در نتیجه حشود، رکن اول غیابی بودن رأی )عدم حضور خوانده( زائل می
 دهد.واخواهی را از دست می

درستی بیان به 0ملاک غیابی بودن، عدم اطلاع خوانده از دادرسی است. بنابراین همانطور که استادان حقوق نکته:• 
 خواهد بود. طور واقعی از دادرسی مطلع بوده است، حکم حضوریهر دلیلی احراز گردد که خوانده بهاند، اگر بهکرده

ونی انجام صورت قانفرض کنید خوانده غایب است، لایحه و وکیل نیز ارسال نکرده است و ابلاغ نیز به او به مثال:• 
شده است، در این صورت حکم صادره غیابی خواهد بود، اما اگر منشیِ خوانده در دادگاه حاضر شود و اثبات کند که 
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ده رسانده است )مثلًا از خوانده رسید کتبی گرفته باشد که به او ابلاغ کرده دادخواست و ضمائم را به دست شخص خوان
 رود.شود و مرحلۀ واخواهی از بین میاست(، حکم حضوری محسوب می

در شورای حل اختلاف، رکن سوم غیابی بودن حکم )ابلاغ قانونی( نیاز  حکم غیابی در شورای حل اختلاف:• 
 ق.ش.ح.ا.( 21)مادۀ  رکن زیر باید وجود داشته باشد: 2شورای حل اختلاف غیابی بشود، نیست. بنابراین برای آنکه حکم 

 ( عدم حضور خوانده؛0 
 ( عدم ارسال لایحه یا وکیل.2 

صورت واقعی انجام شده باشد یا قانونی، همین که کند که ابلاغ بهدر شورای حل اختلاف تفاوتی نمی توضیح:• 
 د.شولایحه و وکیل نیز نفرستاده، باعث غیابی شدن حکم شورای حل اختلاف میخوانده در جلسه حاضر نشده و 

ق.آ.د.ک.( شورای  416در مراجع کیفری برای غیابی محسوب شدن حکم، رکن ابلاغ اهمیتی ندارد. )مادۀ  فرمول:• 
ا نیز دارا است. ر حقوقی رای اموشود که استثنائاً صلاحیت رسیدگی به پارهحل اختلاف نیز اصولاً مرجعی کیفری تلقی می

 کند. بنابراین از همان الگوی مراجع کیفری تبعیت می

ک ذکر ی اامکان صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر نیز وجود دارد، ب حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر:• 
 دهیم.مثال آن را توضیح می

است، لایحه و وکیل نفرستاده است و ابلاغ نیز تصور کنید در مرحلۀ بدوی، خوانده غایب بوده  توضیح و مثال:• 
شود، در این حالت رأی حضوری است. در شود، بلکه خواهان محکوم میقانونی انجام شده است، اما خوانده محکوم نمی

کند و در دادگاه تجدیدنظر، باز هم خوانده غایب است )خوانده حاضر نشده، لایحه و ادامه خواهان تجدیدنظرخواهی می
ل نفرستاده است و ابلاغ نیز قانونی انجام شده است(، اما برخلاف مرحلۀ بدوی، در مرحلۀ تجدیدنظر خواندۀ غایب جزئًا وکی

شود، در این صورت رأی دادگاه تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخوانده غیابی است و این رأی قابل یا کلًا محکوم می
 0است. دادگاه تجدیدنظرواخواهی در 

 غیابی که در دادگاه تجدیدنظر صادر شده است، قطعی است یا غیرقطعی؟حکم  سؤال:• 

گفتیم که اگر رأی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا هر دو باشد، غیرقطعی است، بنابراین چون در اینجا رأی  جواب:
 الاجرا است.صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل واخواهی است در نتیجه غیرقطعی و غیرلازم

های بالا، آرای دادگاه تجدیدنظر همیشه قطعی نیست، زیرا همانطور که ملاحظه کردید امکان اساس گفتهبر نکته:• 
 غیابی و قابل واخواهی شدنِ آن وجود دارد.

 توصیف حکم و قابلیت واخواهی

                                                           
 شود.واخواهی از طرق عدولی است، بنابراین نسبت به آن در همان دادگاه صادرکنندۀ رسیدگی انجام می .1
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حضوری  حکماین »عنوان مثال ذکر کند: کند، باید در انتهای حکم آن را توصیف کند، بهزمانیکه دادگاه حکم صادر می
 «.روز قابل واخواهی است 21حکم غیابی است و ظرف »و یا ذکر کند: « و غیرقابل واخواهی است

تواند این توصیف جنبۀ ارشادی و راهنمایی دارد، بنابراین اگر خوانده مدعی توصیف اشتباه باشد، می نکته:• 
شود و قاضی اگر اشتباه کرده ادگاه ارجاع میشود و به همان ددادخواست واخواهی بدهد. دادخواست واخواهی ثبت می

 کند.صادر می قرار عدم استماع دعواباشد باید به واخواهی رسیدگی کند، اما اگر قاضی همچنان حکم را حضوری بداند، 

اگر اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، این قرار عدم استماع نیز قابل تجدیدنظر است و اگر نباشد، قرار قطعی  نکته:• 
 ست.ا

درصورتی که اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، این قرار عدم استماع قابل تجدیدنظرخواهی است و اگر دادگاه  نکته:• 
 شود.صورت قرار قطعی میکند، درغیراینتجدیدنظر، قرار را فسخ کند، پرونده را برای واخواهی به دادگاه بدوی ارسال می

 نتظامی برای قاضی است.توصیف اشتباه حکم، موجب تخلف ا نکته:• 

 حکم غیابی و قابلیت تجدیدنظرخواهی

روز  21باشد، در این صورت بعد از ابلاغ حکم،  ممکن است یک حکم، هم قابل واخواهی و هم قابل تجدیدنظرخواهی
 روز بعدی مهلت تجدیدنظرخواهی خواهد بود. 21اول مهلت واخواهی است و 

میلیون ریال، خوانده غایب باشد )در جلسه حاضر  0بهای خواستۀ بالای  فرض کنید در یک دعوای مالی با مثال:• 
نشده، لایحه یا وکیل ارسال نکرده و ابلاغ به صورت قانونی انجام شده است.(، در این صورت رأی صادره هم قابل 

 واخواهی و هم قابل تجدیدنظرخواهی است.

روز اول  21تواند در یدنظرخواهی باشد، خوانده میدرصورتی که رأی هم قابل واخواهی و هم قابل تجد نکته:• 
روز دیگر فرصت تجدیدنظرخواهی  21واخواهی کند و اگر در دعوای واخواهی نیز محکوم شد، بعد از ابلاغ رأی واخواهی 

 روز دوم، دادخواست 21روز اول تمام شود و در  21تواند از همان ابتدا صبر کند تا خواهد داشت. البته خوانده می
 تجدیدنظرخواهی تقدیم کند.

روز اول )در مهلت واخواهی(، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند به این  21درصورتی که خوانده در  نکته:• 
 کند.معنا است که از حق واخواهی خود صرف نظر کرده است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می

روز دوم )در مهلت  21اخواهی( هیچ اقدامی انجام ندهد، اما در روز اول )در مهلت و 21اگر خوانده در  نکته:• 
شود، زیرا مهلت واخواهی تمام شده تجدیدنظرخواهی(، دادخواست واخواهی بدهد، اعتراض او واخواهی محسوب نمی

سیدگی ن رعنوان تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر به آشود و بهاست، اما دادخواست او به منزلۀ تجدیدنظرخواهی تلقی می
 شود.می
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 )اسقاط حق واخواهی( تجدیدنظردادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی:  ▪ 

 (016مادۀ  0)تبصرۀ  تجدیدنظردادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظر:  ▪ 

 دعاوی طاری در مرحلۀ واخواهی

 0امکان طرح دعوای تقابل در مرحلۀ واخواهی وجود ندارد. نکته:• 

 عوای اضافی در مرحلۀ واخواهی وجود ندارد.امکان طرح د نکته:• 

 امکان طرح دعوای ورود ثالث در مرحلۀ واخواهی وجود دارد. نکته:• 

امکان طرح جلب ثالث در مرحلۀ واخواهی وجود دارد، اما دادخواست جلب ثالث باید همراه با دادخواست  نکته:• 
 صورت توأمان تقدیم شود.واخواهی به

ماه از  2وز از تاریخ ابلاغ )واقعی یا قانونی( حکم غیابی و اگر خوانده خارج از کشور باشد، ر 21 مهلت واخواهی:• 
 تاریخ ابلاغ )واقعی یا قانونی( حکم غیابی مهلت واخواهی دارد.

ماه از  2روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور  21گفتیم که مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران  نکته:• 
 اند از:حکم غیابی است، مگر آنکه عذر موجهی وجود داشته باشد. عذرهای موجه عبارت تاریخ ابلاغ

 .است حرکت از مانع که یمرض. 1

 .اولاد ای همسر ای نیوالد از یکی فوت. 2

 ممکن مقرر مهلت در یواخواه دادخواست میتقد آن اثر بر که قیحر و زلزله ل،یس لیقب از هیقهر حوادث. 3
 .نباشد

 .کرد میتقد یواخواه دادخواست مقرر مهلت در نتوان که ینحو به بودن حبس ای فیتوق .4

اگر شخصی عذر موجه داشته باشد، باید عذر موجه را بنویسد و ضمیمۀ دادخواست کند، دادگاهی که به  نکته:• 
 ست:حالت قابل تصور ا 2کند ابتدا باید به عذر موجه رسیدگی کند. در این صورت واخواهی رسیدگی می

دلیل طرح خارج از مهلت به موجب قرار رد دادخواست اگر دادگاه عذر موجه را نپذیرد، دادخواست واخواهی به. 1
 شود.واخواهی رد می

شود و سپس به واخواهی صادر می قرار قبولی دادخواست واخواهیاگر دادگاه عذر موجه را بپذیرد، ابتدا . 2
 کند.رسیدگی می
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ای به صورت غیابی محکوم شده است و حکم غیابی نیز به او به صورت قانونی ابلاغ اندهتصور کنید خو سؤال:• 
اطلاع بوده است. آیا کند که از صدور حکم غیابی بیدهد و ادعا میماه بعد دادخواست واخواهی می 6شود. خوانده می

 دادخواست واخواهی باید پذیرفته شود؟
ونی اصل بر عدم اطلاع است و دادگاه نیز باید آن را بپذیرد، مگر آنکه دادگاه اطلاع اصولاً بله، زیرا در ابلاغ قان جواب:

حالت  2صورت مخاطب را احراز کند. بنابراین دادگاه باید در وقت خارج از نوبت به ادعای عدم اطلاع رسیدگی کند. دراین
 قابل تصور است:

ند و کد(، ابتدا قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر میاگر دادگاه عدم اطلاع را بپذیرد )اصولًا باید بپذیر. 1
 کند.سپس به واخواهی رسیدگی می

 کند.اگر دادگاه اطلاع مخاطب را احراز کند و عدم اطلاع او را نپذیرد، قرار رد دادخواست واخواهی صادر می. 2

 جدیدنظرخواهی است.اگر اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، این قرار رد نیز قابل ت نکته:• 

 کند.همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده، به واخواهی نیز رسیدگی می مرجع صالح واخواهی:• 

اگر دادخواست واخواهی به مرجع غیرصالح )مرجعی غیر از مرجع صادرکنندۀ حکم غیابی( تقدیم شود،  نکته:• 
بشود، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاهی که حکم شود، اما اگر اشتباهًا ثبت دادخواست واخواهی ثبت نمی

 شود.غیابی صادر کرده است ارسال می

 آثار واخواهی

کم را اند، زیرا اجرای حایم که طرق عادی شکایت از رأی، دارای اثر تعلیقیهمانطور که سابقاً گفته اثر تعلیقی:• 
 کنند.معلق می

تجدیدنظر یا هر دو باشد، آن حکم غیرقطعی است و در نتیجه اصولاً  اگر حکمی قابل واخواهی یا توضیح:• 
 شود.الاجرا است؛ یعنی تا زمانی که تکلیف واخواهی و تجدیدنظر آن مشخص نشود، اجرا نمیغیرلازم

ین تجدیدنظرخواهی در خصوص ا شوند، بنابراینحکم تصرف عدوانی و حکم ورشکستگی، فوراً اجرا می استثنا:• 
 ثر تعلیقی ندارد.ا دعاوی

 اجرای حکم 

شود. له خواستار اجرای حکم میروزۀ خود واخواهی نکرده است و محکومٌ 21علیه غایب، در مهلت تصور کنید محکومٌ
 حالت وجود دارد: 2صورت دراین

 شده است. واقعیعلیه ابلاغ به محکومٌ حکم غیابی .1 

 است. شده قانونیعلیه ابلاغ به محکومٌ حکم غیابی .2 
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روز  21صورت چون حکم غیابی به خوانده ابلاغ واقعی شده است و او ظرف دراین . ابلاغ واقعی حکم غیابی:1
 گردد.شود و حکم اجرا میواخواهی نکرده است، اثر تعلیقی حکم تمام می

 21رف و او ظصورت نیز چون حکم غیابی به خوانده ابلاغ قانونی شده است دراین. ابلاغ قانونی حکم غیابی: 2
شود و حکم باید اجرا شود، اما یک تفاوت وجود دارد و آن این است روز واخواهی نکرده است، اثر تعلیقی حکم تمام می

 شود.تأمین گرفته میضامن یا از خواهان برای اجرای حکم که 

ی چون حکم غیابشود. تاپ، خواندۀ غایب محکوم میتصور کنید در یک دعوای مالکیت یک دستگاه لپ مثال:• 
شود. روز واخواهی نکند، حکم قطعی و قابل اجرا می 21علیه غایب حق دارد واخواهی کند. اگر او ظرف بوده است، محکومٌ

 له تحویل داده شود. اگه ابلاغ حکم غیابیعلیه گرفته شود و به محکومٌتاپ از محکومٌعبارت دیگر برای اجرا باید لپبه
شود، اما اگر ابلاغ حکم غیابی به له تحویل داده میتاپ به محکومٌشود و لپشد، حکم اجرا میصورت واقعی بوده بابه

ته له به مقدار متناسب ضامن یا تأمین گرفطور قانونی بوده است، برای اجرای حکم لازم است که از محکومٌعلیه بهمحکومٌ
 شود.صورت حکم اجرا نمیشود و درغیراینشود، بنابراین اگر ضامن یا تأمین متناسب بدهد حکم اجرا می

فلسفۀ تأمین گرفتن در حالتی که ابلاغ حکم غیابی به صورت قانونی بوده است، آن است که ممکن است  توضیح:• 
واسطۀ عدم اطلاع، واخواهی کند و چون در ابلاغ قانونی اصل بر عدم طور کلی از حکم مطلع نباشد و در آینده بهخوانده به

تاپ صورت باید لپله بدوی را محکوم کند، درایندادگاه در واخواهی محکومٌ اگر ست، واخواهی او پذیرفته شود واطلاع ا
شود که له تأمین گرفته میهمین خاطر از محکومٌگرفته شود و به صاحب اصلی آن مسترد شود. بهله بازپساز محکومٌ

یابی به حق خودش برسد و با مانعی مانند اعسار و عدم تکافوی اموال علیه غاگر این اتفاق افتاد، از محل تأمین محکومٌ
 له مواجه نشود.محکومٌ

مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی، مستلزم اقامۀ دعوای مستقل است. بنابراین در مثالی که زده  نکته:• 
ای حکم را دریافت کند باید دعوای جداگانه شود اما اگر او بخواهد خسارات ناشی از اجرتاپ به خوانده مسترد میشد، لپ

 اقامه کند.

 است. موقع اجرای حکمزمان اخذ این ضامن یا تأمین،  نکته:• 

بنابراین صرف صدور دستور اجرا، صدور اجراییه و یا حتی تعقیب عملیات اجرایی نیازی به ضامن و تأمین  توضیح:• 
 0.له تحویل شودبه وصول شده و باید به محکومٌی مثال، محکومٌندارد؛ بلکه ضامن و تأمین زمانی لازم است که برا

در دعوای غیرمالی ذاتی )مانند نسب، اصل نکاح و...(، نیازی به گرفتن ضامن یا تأمین  2نظر استادان حقوقبه نکته:• 
س علیه پد به محکومٌله بعداً بخواهبرای اجرای حکم نیست، زیرا در دعاوی غیرمالی ذاتی، مالی وجود ندارد که محکومٌ

 بدهد.

                                                           
 .554شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1

 همان. .2
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د، زیرا شودر دعاوی غیرمالی اعتباری )مانند تصرف عدوانی(، برای اجرای حکم ضامن یا تأمین گرفته می نکته:• 
 علیه بازگردانده شود.مالی وجود دارد که باید به محکومٌ

ت علیه ابلاغ قانونی شده اسمٌله به منظور اجرای حکم غیابی که به محکوضامن یا تأمینی که از محکومٌ سؤال:• 
 ماند؟شود، تا چه زمانی در دادگستری باقی میگرفته می

روز واخواهی  21علیه از صدور حکم غیابی مطلع شده است و ظرف : تا زمانیکه دادگاه احراز کند که محکومٌجواب
 .شودماند و بعد از آن آزاد مینکرده است، ضامن یا تأمین نزد دادگستری باقی می

 به باشد.میزان ضامن یا تأمین باید متناسب و به اندازۀ محکومٌ نکته:• 

اگر حکم غیابی به مرحلۀ اجرا برسد، تقدیم خارج از مهلت دادخواست واخواهی باعث توقف اجرای حکم  نکته:• 
 شود.شود، مگر آنکه قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر شود که در آن صورت اجرای حکم متوقف مینمی

روز واخواهی نکرده باشد و در نتیجه پس از آنکه اثر تعلیقی برطرف  21علیه غایب، ظرف اگر محکومٌ :توضیح• 
گر عبارت دیبه شود.موجب توقف اجرا نمیعلیه غایب واخواهی کند، شد، حکم شروع به اجرا بشود و در حین اجرا، محکومٌ

روزه انجام بگیرد؛ مگر آنکه دادگاه عذر موجه را بپذیرد و قرار قبولی  21واخواهی زمانی اثر تعلیقی دارد که در مهلت 
 شود.علیه متوقف میدادخواست واخواهی را صادر کند که در این صورت اجرای حکم به درخواست محکومٌ

ی راشود، دقت کنید که اجگفتیم که اجرای حکم درصورت صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی متوقف می نکته:• 
 دد.گرکند و نه به عقب بازمیشود و دیگر نه اجرا ادامه پیدا میحکم در هر حالتی که باشد در همان حالت متوقف می

له دستگاه اتومبیل بنز بوده است و خواهان در دعوا پیروز شده است. محکومٌ 1فرض کنید حکم دعوا تحویل  مثال:• 
علیه غایب کند، اما وسط اجرا محکومٌاتومبیل را توقیف می 0کند و می پس از رفع اثر تعلیقی حکم، شروع به اجرای حکم

د؛ شوشود، در این صورت اجرای حکم متوقف میکند و با عذر موجه قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر میواخواهی می
اتومبیل توقیف  0تواند ه نیز نمیعلیاتومبیل باقی مانده را توقیف کند و همچنین محکومٌ 2تواند له دیگر نمییعنی محکومٌ

 شود.کنید که اجرای حکم در همان وضعیت متوقف میشده را آزاد کند، ملاحظه می

اگر پس از اجرای کامل حکم، قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر شود، دیگر چیزی برای متوقف کردن  نکته:• 
 ا اموال خود را پس بگیرد.وجود ندارد. بنابراین واخواه باید در دعوا پیروز بشود ت

اگر دادگاه حکم را حضوری توصیف کند و سپس دادخواست واخواهی تقدیم شود، اثر تعلیقی تا زمانیکه  نکته:• 
عبارتی، عملِ واخواهی است که که به دادگاه بررسی کند و دادخواست واخواهی را بپذیرد یا رد کند وجود خواهد داشت.

 یف حکم.اثر تعلیقی دارد نه صرف توص
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به این معنا است که با واخواهی کردن، تمام مسائل موضوعی و حکمی از مرحلۀ قبلی )بدوی( به  اثر انتقالی:• 
 0شود.مرحلۀ بعدی )واخواهی( منتقل می

 تواند تمام مسائل موضوعی و حکمی پرونده را از اول رسیدگی بکند.دادگاه در مرحلۀ واخواهی می توضیح:• 

ید در مرحلۀ بدوی دادگاه قرار کارشناسی ارسال کرده است، در مرحلۀ واخواهی مجدداً قاضی تصور کن مثال:• 
تواند از تواند از اول قرار کارشناسی صادر کند، زیرا همانطور که گفتیم تمام مسائل موضوعی و حکمی را قاضی میمی

 اول بررسی کند.

 علیهمحکومٌ له و اثر واخواهی نسبت به دیگران درصورت تعدد محکومٌ

خوانده وجود  4خواهان و  4کنیم. تصور کنید در یک دعوایی این مبحث را با ذکر یک مثال و بررسی آن تدریس می
 دارد.

 آیا ممکن است رأی نسبت به بعضی از خواندگان حضوری و نسبت به بعضی دیگر غیابی باشد؟ سؤال:• 

طور یحه یا وکیل فرستاده و یا ابلاغ دادخواست و ضمائم به او بهای که در دادرسی حاضر بوده یا لابله، خوانده جواب:
ای که غایب بوده است، لایحه یا وکیل نیاز ارسال نکرده است واقعی بوده است، رأی نسبت به او حضوری است و خوانده

 طور قانونی نسبت به او انجام شده است، رأی نسبت به او غیابی است.و ابلاغ نیز به

دعوا غیرقابل تجزیه باشد، )مانند دعوای مالکیت یک ملک مشاعی(، باز هم ممکن است رأی نسبت  اگر سؤال:• 
 به بعضی از خواندگان حضوری و نسبت به بعضی دیگر غیابی باشد؟

طور ای که در دادرسی حاضر بوده یا لایحه یا وکیل فرستاده و یا ابلاغ دادخواست و ضمائم به او بهبله، خوانده جواب:
ای که غایب بوده است، لایحه یا وکیل نیاز ارسال نکرده است قعی بوده است، رأی نسبت به او حضوری است و خواندهوا

 طور قانونی نسبت به او انجام شده است، رأی نسبت به او غیابی است.و ابلاغ نیز به

ها ه خواهانتوانند علیواندگان میاند، آیا بعضی از ختصور کنید تمام خواندگان به صورت غیابی محکوم شده سؤال:• 
 واخواهی کنند؟

 تواند مستقلاً واخواهی کند.بله؛ هر یک از خواندگان می جواب:

کند، آیا این رأی نسبت اگر یکی از خواندگان واخواهی کند، دادگاه در جواب واخواهی یک رأی صادر می سؤال:• 
 اند مؤثر است؟به سایر خواندگانی که واخواهی نکرده

 در جواب به این سؤال باید قائل به تفکیک شویم: جواب:

                                                           
 .555شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1
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 اگر دعوا قابل تجزیه باشد: )مانند دعوای مطالبۀ دین( رأی صادره فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است.. 1

 ها را طرف دعوا قرار دهد،اگر دعوا قابل تجزیه نباشد: )مانند دعوای مالکیت ملک مشاعی( باید همۀ خواهان. 2
 شود.صورت قرار عدم استماع دعوا صادر میدرغیراین

یز مؤثر ها نکند و نسبت به آناند نیز تسری پیدا میرأی صادره به تمام اشخاصی که واخواهی نکرده نکته:• 
 است.

 آیین دادرسی واخواهی

 گردد.خوانده نامیده میله نیز واشود و محکومٌعلیه غایب در مرحلۀ واخواهی، واخواه نامیده میمحکومٌ نکته:• 

 خوانده دعوای اصلی = واخواه ▪ 

 خواهان دعوای اصلی = واخوانده ▪ 

عبارت دیگر کنند. بهدر واخواهی، خواهان و خواندۀ دعوای اصلی نقش خود را در دعوای واخواهی حفظ می نکته:• 
انند اعتراض به بهای خواسته، ایرادات، دفاع عنوان خوانده، از حقوق خوانده در دعوای اصلی برخوردار است. )مواخواه به

 ماهوی، تعرض نسبت به اصالت اسناد و...(

 تشدید وضعیت واخواه در مرحلۀ واخواهی ممنوع است. نکته:• 

کند و میلیون تومان وجه نقد اقامه می 01تصور کنید خواهان علیه خواندۀ غایب دعوای مطالبۀ  توضیح و مثال:• 
علیه کند. محکومٌمیلیون تومان می 7نده و جهات استحقاق خواهان، خوانده را محکوم به پرداخت دادگاه با بررسی پرو

کند. همانطور که گفتیم واخواهی اثر انتقالی دارد و میلیون تومان( واخواهی می 7به )روز از مبلغ محکومٌ 21غایب ظرف 
شود، بنابراین قاضی دوباره به پرونده رسیدگی ل میتمام اسباب موضوعی و حکمی مرحلۀ بدوی به مرحلۀ واخواهی منتق

میلیون  7تواند او را محکوم به پرداخت مبلغی بیش از صورت قاضی اگر واخواهیِ خوانده را نپذیرد، نمیکند، دراینمی
عبارت دیگر همیلیون تومان رأی صادر کند، ب 7میلیون تومان(، بنابراین دادگاه در هر حال باید تا  8تومان بکند )مثلاً 

 تواند وضعیت واخواه را در مرحلۀ واخواهی تشدید کند.دادگاه نمی

 واخواهی از طرق عدولی اعتراض به آرا است، بنابراین آیین دادرسی در این مرحله مشابه مرحلۀ بدوی است. نکته:• 

ع نقص آن در مهلت اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت نقص دادخواست واخواهی یا عدم رف مثال:• 
 شود.دادگاه انجام می مدیر دفترقانونی، توسط 

 آیا در مرحلۀ واخواهی، تشکیل جلسۀ دادرسی اصولاً لازم است؟  سؤال:• 

بله؛ گفتیم که آیین دادرسی طرق عدولی، همانند آیین دادرسی مرحلۀ بدوی است، بنابراین چون در مرحلۀ  جواب:
 ود، اصولًا در مراحل عدولی نیز باید جلسه تشکیل شود.بدوی باید جلسۀ رسیدگی تشکیل ش
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گفتیم که اصولاً تشکیل جلسه در مرحلۀ واخواهی لازم است، اما استثنایی وجود دارد، اگر دلایل واخواه ضعیف  نکته:• 
 تواند بدون ابلاغ به واخوانده، حکم قبلی را تأیید کند.باشد، دادگاه می

د و رسیدگی شوباشد و نیاز به رسیدگی باشد، مانند مرحلۀ بدوی جلسه تشکیل می اگر دلایل واخواه قوی نکته:• 
 انجام خواهد شد.

روز از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه  21طور کلی، ضمانت اجرای تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت )به نکته:• 
بدوی(، قرار رد دادخواست است.



 

 تجدیدنظرخواهی
 (د.م.ق.آ. 061تا  001مواد )

 ئه خواهیم کرد.ایم اراقبل از آنکه وارد مبحث تجدیدنظرخواهی بشویم، ابتدا چند نکته مقدماتی را که سابقاً نیز بیان کرده

 تجدیدنظرخواهی از طرق عادی شکایت از رأی است. نکته:• 

 بنابراین چون عادی است، اثر تعلیقی دارد. ▪

 ثالث مجاز است.بنابراین چون عادی است، ورود ثالث و جلب  ▪

 تجدیدنظرخواهی از طرق اصلاحی شکایت از رأی است. نکته:• 

 کند.بنابراین چون اصلاحی است، مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر نمی ▪ 

 تواند واحد باشد.بنابراین قاضی دادگاه بدوی و قاضی دادگاه تجدیدنظر نمی ▪ 

، دنها قابل تجدیدنظرخواهی نیستعنی اصولاً آرای صادره از دادگاهدر حقوق ایران اصل بر قطعیت آرا است، ی نکته:• 
 0مگر آنکه قانون استثنائاً آن را قابل تجدیدنظر بداند.

شود، حسب مورد قابل تمامی آرای صادره از شورای حل اختلاف که در مرحلۀ نخستین صادر می نکته:• 
 است. محل شورا 2تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری 

 آرای حقوقی صادره از شورا = قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی ▪ 

 2آرای کیفری صادره از شورا = قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه کیفری  ▪ 

 احکام قابل تجدیدنظر

 میلیون ریال؛ 0از  بیشتردعاوی مالی با خواسته یا بهای خواستۀ . 1

 شود.ال را شامل نمیری 001110111خود  ▪ 

 احکام صادره در دعاوی غیرمالی؛. 2
                                                           

باشد، در مواد بعدی نقض شده است، زیرا اکثر آرای صادره از محاکم، در شمار آرای قابل تجدیدنظر ذکر ق.آ.د.م.، اصل بر قطعیت آرا می 330نص مادۀ  این مقرره که مطابق .1

 گردیده است و اصطلاحاً تخصیص اکثر رخ داده است.
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 یهااز جنبه یکیاست، هرگاه  انیضرر و ز ایارش  ه،یبه پرداخت د تیم با محکومأدادگاه تو یأکه ر یدر موارد .3
 است.ام فرج اینظر دیبه تبع آن، حسب مورد قابل تجد زین یأر گرید یهافرجام باشد، جنبه اینظر دیمزبور قابل تجد

میلیون ریال ضرروزیان ناشی از جرم  0سال حبس و پرداخت  1تصور کنید در یک دعوای کیفری حکم به  مثال:• 
میلیون ریال است، اگر مستقلًا در دادگاه حقوقی مطالبه شود رأی صادره غیرقابل  0شود، چون ضرروزیان کمتر از می

سال حبس آن قابل تجدیدنظرخواهی است،  1کیفری، جنبۀ  تجدیدنظرخواهد بود، اما چون در حکم صادره از دادگاه
 میلیون ریال ضرروزیان ناشی از جرم نیز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. 0بنابراین مبلغ 

که حکم راجع به اصل دعوا قابل  یدر صورت )مانند مطالبۀ خسارات دادرسی(، حکم راجع به متفرعات دعوا .4
 باشد. دنظریتجد

 عمال حسبی؛ مانند احکام حسبی و تصمیمات حسبی.برخی از ا .5

اند، اما تصمیمات حسبی اصولاً قابل احکام حسبی )مانند حکم حجر( همواره قابل تجدیدنظرخواهی نکته:• 
 ها را قابل تجدیدنظرخواهی بداند.تجدیدنظرخواهی نیستند، مگر آنکه قانون استثنائًا آن

 ا قابل تجدیدنظرخواهی باشد.قرارهای قاطع؛ درصورتی که اصل دعو. 6

میلیون ریال، قرار قاطع )مانند قرار رد دعوا، قرار ابطال دادخواست، قرار سقوط  0اگر در دعوای مالی بالای  مثال:• 
تقلًا مسدعوا، قرار رد دادخواست و...( صادر شود، چون اصل دعوا قابل تجدیدنظر است، بنابراین قرارهای قاطع آن دعوا نیز 

 دیدنظرخواهی است.قابل تج

 احکام غیرقابل تجدیدنظر

احکام ذیل حتی اگر از آن دسته احکامی باشند که قاعدتاً قابل تجدیدنظرخواهی است )مانند احکام صادره در دعاوی 
 مالی بالای سه میلیون ریال(، باز هم قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

 از: اند؛ شرایط اقرار عبارتاحکام مستند به اقرار .1

 ؛اقرار قاطع باشد( 0
 ؛دادگاه صالح و قاضی صالح صادر شده باشدطرف از ( 2
 ( در دادگاه باید انجام شده باشد.0

کند که به من بدهکار است و دعوا قطع در دادگاه اقرار می «سمیرا» ،هستم طلبکار «سمیرا»از  من مثلاًمثال: • 
 شود.می

 (.تاس قابل تجدیدنظر ،اقرار خارج از دادگاه حکم مستند به )یعنی شود.نمیاقرار خارج از دادگاه را شامل  نکته:• 
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 ند.اغیر قابل تجدیدنظر قاطع احکام مستند به اقرار نکته:• 

ی که البته درصورت ). توان به آن اعتراض کردمی ،رأی ۀصادرکنند قاضییا  دادگاهدر صورت عدم صلاحیت  نکته:• 
کند و در رأی توجه می ۀو دادگاه تجدیدنظر فقط به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنند قابل تجدیدنظر باشد(اصل دعوا 

 کند.صورت عدم صلاحیت رأی را نقض کرده، پرونده را به دادگاه صالح یا به قاضی صالح ارسال می

 احیت اومنظور از عدم صلاحیت قاضی آن است که قاضی مشمول ایراد رد دادرس باشد و یا رأی عدم صل مثال:• 
 از دادگاه انتظامی قضات صادر شده باشد.

اضی دادگاه و قشرطی به اند باشد؛هرا قاطع دعوا قرار داد اورأی  حکم مستند به رأی کارشناسی که طرفین کتباً .2
 د.نصالح باش

 .قاطع دعوا قرار دهند ،به صورت کتبی طرفین باید رأی کارشناس را حتماً  نکته:• 

 که تفریط گویدمستأجر میاما ، کرده استتفریط  ادعا دارد که مستأجرموجر و مستأجر، موجر در دعاوی  مثال:• 
عنی اگر کارشناس ی ؛قاطع دعوا باشد ،رأی کارشناس که کنندتوافق می شود و طرفین کتباً، کارشناس تعیین میه استنکرد

دیدنظر غیرقابل تج ،د به نظر کارشناس استحکمی که مستن و پذیریممی یا نشده است، آن راتفریط شده  اعلام کرد
 است.

 صالح باشد. باید دادگاه و قاضی نکته:• 

 شرط آنکه:؛ بهاسقاط حق تجدیدنظرخواهی .3

 0این اسقاط باید بعد از بروز اختلاف باشد.( 0
 صورت بگیرد.کتبی باید توافق ( 2
 صالح باشد. باید دادگاه و قاضی( 0

 هابصادره در خصوص تعدیل اجاره یمانند آرا است،اه غیرقابل تجدیدنظر شمرده شده دادگ یدر مواردی خاص آرا. 4
 .0016در قانون روابط موجر و مستأجر سال 

 توصیف رأی

دادگاه مکلف است در رأی صادره، آن را از حیث قابلیت تجدیدنظر توصیف کند. این توصیف جنبۀ ارشادی  نکته:• 
 و راهنمایی دارد.

                                                           
 .726شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1
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دادگاه بدوی باید  ،ی که دادگاه رأی را قطعی اعلام نموده باشد ولی از آن تجدیدنظرخواهی شوددرصورت نکته:• 
ر تعلیقی دارای اث، این حالت ضی به دادگاه تجدیدنظر بفرستدقتدادخواست تجدید نظر را بپذیرد و پرونده را جهت اقدام م

 .باشدنیز می

ن را کند و آبه قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی رسیدگی میدرصورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر  نکته:• 
 دهد.تشخیص می

 شود.تخلف انتظامی محسوب می ، برای قاضیتوصیف غیردقیق حکم نکته:• 

 اصحاب دعوا

 دنظریتجد یدعوا است و خواندۀ یبدو یدعوا هیعل، محکومٌ(دنظرخواهیتجد) دنظریتجد یخواهانِ دعوا نکته:• 
 شود، واقع هیعلکه محکومٌ یبدو یاز اصحاب دعوا کیاست. درواقع هر یبدو یله دعواحکومٌ، م(دنظرخواندهیتجد)

باشد ـ  یدنظرخواهیصادره قانوناً قابل تجد یکه رأ یکّلاً بدان محکوم شده است ـ در صورت ایجزئاً  که نسبت به آنچه
 .استان را خواهد داشت دنظریدادگاه تجد در حق اعتراض

 در این مرحله مکان جلب ثالث و ورود ثالثدنظرخواهی از طرق عادی شکایت از رأی است، اچون تجدی نکته:• 
 وجود دارد.

که در زمان تقدیم دادخواست صاحب امضا  شود،تجدیدنظرخواهی مدیرانی پذیرفته میهای تجاری در شرکت نکته:• 
 شود.مجاز شمرده می

 (ایم: )شبیه واخواهیدر مرحلۀ تجدیدنظرخواهی با حالات زیر مواجه، علیهله و محکومٌدر صورت تعدد محکومٌ نکته:• 

سانی و نسبت به ک اندکردهتنها نسبت به کسانی که تجدیدنظرخواهی  رأی اثر. دعوا قابل تجزیه است: 1
 اند جاری است. هگرفت قرار تجدیدنظرکه به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوای 

د انهعلیهم حکم بدوی که تجدیدنظرخواهی نکردسبت به محکومٌر رأی ناثدعوا غیرقابل تجزیه است:  .2
 جدیدنظری تعنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعواباید به لهم حکم بدویولی تمام محکومٌ ،کندنیز تسری پیدا می

 دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.صورت درغیراینگیرند، بقرار 

 مهلت تجدیدنظرخواهی

علیه مقیم خارج از کشور باشد، در صورتی که محکومٌو  ابلاغ رأی تاریخروز از  21مهلت تجدیدنظرخواهی  نکته:• 
 است.از تاریخ ابلاغ رأی ماه  2

علیه مقیم خارج از کشور در ایران وکیلی داشته باشد اگر محکومٌ ،شودآرا به وکیل ابلاغ می ۀاز آنجا که هم نکته:• 
 روز از تاریخ ابلاغ به وکیل است. 21مهلت تجدیدنظرخواهی ، بالاتر را داشته باشدکه حق وکالت در مراحل 
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 استثنائات مهلت تجدیدنظرخواهی

 شود.مهلت تجدید نظرخواهی شروع می ،قیم ولی یا از روز ابلاغ به. حجر: 1

شود، در این صورت  علیه محجورروز بعد از ابلاغ رأی و قبل از تجدیدنظرخواهی، محکومٌ 01فرض کنید  مثال:• 
 شود.روز فرصت مجدد برای تجدیدنظرخواهی داده می 21شود و به او رأی به ولی یا قیم ابلاغ می

 .شودیمهلت تجدیدنظرخواهی شروع م ،از روز ابلاغ به مدیر تصفیه. ورشکستگی: 2

 شود.مهلت تجدیدنظرخواهی شروع می وراثاز روز ابلاغ به علیه: . فوت محکومٌ 3

مهلت تجدیدنظرخواهی شروع  قیم بعدیاز روز ابلاغ به وال سمت نماینده )مانند عزل قیم یا وصی(: . ز4
 شود.می

در این موارد ابلاغ باید اصیل شود و از روز ابلاغ  . فوت، ممنوع شدن از وکالت، تعلیق، بازداشت و... وکیل:5
 ، مهلت تجدیدنظرخواهی شروع خواهد شد.به اصیل

 تطبیقی موانع وکیل در فواصل زمانی متفاوت عبارت است از: طوربه نکته:• 

 ق.آ.د.م. 09موانع وکیل از زمان شروع دادرسی تا صدور رأی = مادۀ  ▪ 

 ق.آ.د.م. 41موانع وکیل از زمان صدور رأی تا ابلاغ به وکیل = مادۀ  ▪ 

 .آ.د.م.ق 47موانع وکیل از زمان ابلاغ تا قبل از اتمام مهلت تجدیدنظر = مادۀ  ▪ 

 016 ۀتواند از معاذیر مادمی مدیر شرکت صرفاً شود،چون رأی به شرکت ابلاغ می ،در مورد مدیر شرکت نکته:• 
 0استفاده کند.ق.آ.د.م. 

استفاده کند و دادگاه نخستین ق.آ.د.م.  016 ۀتواند از عذرهای مادمی مانند واخواه تجدیدنظرخواه هم نکته:• 
 کند.رد بالا آن را بررسی میرأی مانند مو ۀصادرکنند

 اند از:ق.آ.د.م. عبارت 016 ۀماد ۀمعاذیر چهارگان نکته:• 

 ؛که مانع از حرکت است یمرض .0
 ؛اولاد ایهمسر  ای نیاز والد یکیفوت  .2
 ؛قیزلزله و حر ل،یس لیاز قب هیحوادث قهر. 0
 .حبس بودن ای فیتوق. 4

                                                           
 .762شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1
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 ۀرحلرأی مۀ دادگاه صادرکنند به موجب قرار ،مهلت قانونی تقدیم شودچناچه دادخواست تجدیدنظر خارج از ه: نکت• 
  رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. 21این قرار ظرف  شود.رد می بدوی

 خواهیجهات تجدیدنظر

زیرا پیدا  ،کندکفایت می موضوعیذکر جهات تجدیدنظرخواه مکلف به تصریح جهات حکمی نیست، فقط  نکته:• 
 کردن جهات حکمی وظیفۀ دادگاه است.

، زیرا دکنرأی را بررسی می شکایت از تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر تمام جهاتکه جهتی  هربه نکته:• 
 وظیفۀ دادگاه تجدیدنظر رسیدگی دوباره به پرونده است.

 د آن راباشتأیید و اگر مخالف  باشد، دادگاه تجدیدنظر آن راقانون مطابق با رأی صادره از دادگاه بدوی اگر  نکته:• 
ۀ دادگاه ، زیرا وظیفکنداکتفا نمی است در دادخواست نوشته اهکند و تنها به بررسی جهاتی که تجدیدنظرخونقض می

 تجدیدنظر رسیدگی دوباره به پرونده است.

 اند از:جهات تجدیدنظرخواهی عبارت نکته:• 

کند که آنچه که دادگاه بدوی به آن استناد یعنی تجدیدنظرخواه ادعا می دم اعتبار مستندات دادگاه؛ادعای ع .1
 اعتبار است.کرده است )اعم از مستندات موضوعی و حکمی( بی

 ؛اعتباری سندمانند ادعای بی مستندات موضوعی:• 

 است. ردهمانند ادعای نسخ قانونی که دادگاه به آن استناد ک مستندات حکمی:• 

سری شرایطی دارد که عبارت دیگر، شهادت دادن یکبه ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛ .2
 کند شرایط آن رعایت نشده است.تجدیدنظرخواه ادعا می

ا یکه شهادت شهود مخالف سند رسمی است، زمانیمانند  است، شهادت شهود قابل اثبات نبوده بادعوا  مثال:• 
شهود شرایط شهادت قانونی را و یا  نمودهادعا را ثابت نمی اینکه شهادت شهودیا ، ودن شهادت شهودادعای کذب ب

 و... داننداشته

 . ادعای عدم توجه دادگاه صادرکنندۀ رأی به دلایل ابرازشده؛ 3

 تجدیدنظر شود. ۀدلیل باید در اثبات ادعا مؤثر بوده باشد تا موجب فسخ رأی در مرحل نکته:• 

تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی راجع به دعوای مالکیت سند رسمی آورده است اما قاضی دادگاه به سند  ال:مث• 
 رسمی او توجهی نکرده است.

 . ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی؛4
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 مانند آنکه:( عدم صلاحیت قاضی؛ الف

 است.جهات رد دادرس وجود داشته و قاضی به آن توجه نکرده ( 0
 حکم عدم صلاحیت قاضی از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است.( 2

 ( عدم صلاحیت دادگاه:ب

 شود.رأی نقض می ،صالح نبودهذاتاً  بدوی دادگاهاگر ( عدم صلاحیت ذاتی: 1

شود، اما ، در هرصورت موجب نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر می0مطابق نص قانون( عدم صلاحیت محلی: 2
رأی  ،به عدم صلاحیت محلی در جلسه اول و عدم توجه دادگاه خوانده در صورت اعتراض، 2ستادان حقوقنظر ابه

 شود.نقض می

دلیل عدم صلاحیت دادگاه بدوی رأی را نقض کند و پرونده را برای دادگاه صالح اگر دادگاه تجدیدنظر به سؤال:• 
 تواند مخالفت بکند؟ده است یا میالیه مکلف به قبول پرونارسال کند، آیا دادگاه مرجوعٌ

الیه فقط زمانی مکلف به پذیرش نظر دادگاه تجدیدنظر است که دادگاه تجدیدنظر در آن مورد دادگاه مرجوعٌ جواب:
الیه مکلف به پذیرش نظر آن در مرجع حل اختلاف باشد، اگر دادگاه تجدیدنظر مرجع حل اختلاف نباشد، دادگاه مرجوعٌ

 ت.خصوص صلاحیت نیس

 . ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی؛5

 چند با شرع مخالف باشد. هر ،حکم دادگاه باید مطابق با قانون باشد نکته:• 

در این  ،قاضی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند ،اگر حکم دعوا در قوانین مدونه نباشد نکته:• 
م حک ،یا در صورت نبودن قوانین مدون دارد وتواند ادعا کند در این مورد قوانین مدون وجود ه میصورت تجدیدنظرخوا

 صادره مخالف با موازین شرعی است.

 آثار تجدیدنظرخواهی

عبارت دیگر، به محض تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه به . خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی؛1
 هایی مانند:شود. صلاحیتمی بدوی برای همیشه تمام

 بعد از تجدیدنظرخواهی؛ عدم امکان اصلاح رأی توسط دادگاه بدوی( 0
 بعد از تجدیدنظرخواهی؛ عدم امکان درخواست تأمین خواسته از دادگاه بدوی( 2

 شود؟تمام می صلاحیتش کاملاً ،که رأی صادر نموده بدوی آیا دادگاه سؤال:• 

                                                           
 ق.آ.د.م. 362مادۀ  .1

 .750شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .2
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است درخو مانند کند.رسیدگی  دتوانها تا صدور رأی قطعی هم میسری از درخواستیکه ؛ دادگاه بدوی بخیر جواب:
 تصحیح رأی یا تأمین خواسته از دادگاه بدوی تا زمانی که تجدید نظرخواهی نشده باشد.

ه این ب دارد، گیکننداز طرق عادی شکایت است و اثر تعلیق ،تجدیدنظرخواهی همانند واخواهی تعلیقی؛ . اثر2
رخواهی نسبت تجدید نظ ثانیاًد و نباشقابل اجرا نمی قابل تجدید نظر، یتا پایان یافتن مهلت تجدید نظر آرا مفهوم که اولاً

ن تجدیدنظر روش نتیجۀ زمانیکهمانع اجرای رأی خواهد بود تا  ،اندقابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده آرایبه 
 شود.

 علیه با این ادعا که رأی قابل تجدیدنظراما محکومٌ ،باشدتوصیف کرده قطعی  را یدر صورتی که دادگاه رأ نکته:• 
 زیرا ،را صادر کند رأیتواند دستور اجرای رأی نمی ۀدادگاه صادرکنند، نموده باشدخواهی نسبت به آن تجدیدنظر است

ا تباشد و دادگاه تجدیدنظر می ،رأی به علت قابل تجدیدنظر نبودن ،تجدیدنظر دعوایمرجع صدور قرار عدم استماع 
 نخستین ممنوع خواهد بود.ۀ ، دستور اجرای رأی در مرحلروشن شدن تکلیف تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی از رأی دعوای تصرف عدوانی و ورشکستگی، اثر تعلیقی ندارد، زیرا حکم دعوای تصرف  نکته:• 
 شوند.عدوانی و ورشکستگی، فورًا اجرا می

 با تمامی مسائل موضوعی دعوا تجدیدنظرخواهی، در مرحلۀه این مفهوم است که همانند واخواهی، بلی؛ . اثر انتقا3
عبارت دیگر از آنجایی که شود. بهاز دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر منتقل می ،و حکمی که داشته است

وط به مرب حکمیمامی مسائل موضوعی و لذا دادگاه تجدیدنظر نسبت به ت، ستا دعوا ۀقضاوت دربار تجدیدنظرخواهی،
 رسیدگی مجدد خواهد کرد.دعوا 

 )مانند واخواهی(. تشدید وضعیت تجدیدنظرخواه ممنوع است نکته:• 

میلیون تومان را مطالبه  01مبلغ « نسیم»در دعوای بدوی علیه خانم « سامان»فرض کنید آقای  توضیح و مثال:• 
میلیون  7را به پرداخت « نسیم»میلیون تومان،  01موضوعی و حکمی، بجای کرده است. دادگاه با بررسی مستندات 

 کند.تومان محکوم می

کند و دادگاه به( تجدیدنظرخواهی میمیلیون تومان )محکومٌ 7از مبلغ « نسیم»تجدیدنظرخواهی کند: « نسیم»اگر  ▪
را  «نسیم»تواند وضع دادگاه تجدیدنظر نمیمیلیون تومان رسیدگی کند.  7تواند به مبلغ صفر تا تجدیدنظر صرفاً می

 تواند فراتر از خواسته رأی بدهد.میلیون تومان محکوم کند، زیرا نمی 8تشدید کند و او را مجدداً به پرداخت 

تواند به آن میلیون تومان حاکم شده است و نمی 7نسبت به « سامان»تجدیدنظرخواهی کند: « سامان»اگر  ▪
حقی شده است میلیون تومان که محکوم به بی 0تواند نسبت به آن نفع او است، اما او میاعتراض کند، چون به 

میلیون تومان رسیدگی کند  01تا  7تواند به مبلغ دادگاه صرفاً می« سامان»تجدیدنظرخواهی کند. در تجدیدنظرخواهی 
میلیون تومان  6میلیون تومان، به  7جای ن را بهتواند ساماتواند وضع او را تشدید کند، مثلاً دادگاه تجدیدنظر نمیو نمی

 حاکم کند، زیرا وضعیت او را تشدید کرده است.



                                                                                                                                              ...........................................................................دکترسیدجعفریطالییمباحث ................................................................................

61 

 www.mashahiredanesh.com 
 موسسه مشاهیردانش

 

میلیون تومان  01هر دو تجدیدنظرخواهی کنند: در این صورت دادگاه به مبلغ صفر تا « نسیم»و « سامان»اگر  ▪
 رسیدگی خواهد کرد.

 لایحه ممنوع است. به موجب لیاثر انتقا ۀافزایش محدود ،تجدیدنظر ۀدر مرحل نکته:• 

 0چون « بهاره»میلیون تومان محکوم شده است.  01به پرداخت « بهاره»تصور کنید در یک دعوا خانم  مثال:• 
کند تا هزینۀ دادرسی اضافی پرداخت نکند، میلیون تومان از دینِ خود را قبول دارد، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمی

کند. بعد از تقدیم دادخواست و در مقطع رسیدگی به دعوای تجدیدنظر، ر تجدیدنظرخواهی میمیلیون دیگ 7ولی نسبت به 
تواند عبارت دیگر نمیمیلیون تومان را نیز مطالبه کند، به 0تواند به موجب یک لایحه، رسیدگی به آن نمی« بهاره»

میلیون نیز تجدیدنظرخواهی کند، او  0آن محدودۀ اثر انتقالی را به موجب لایحه افزایش دهد. اگر بخواهد نسبت به 
 شرطی که مهلت تجدیدنظرخواهی هنوز باقی مانده باشد.مجبور است دادخواست تجدیدنظر دیگری تقدیم کند، البته به

 تجدیدنظر مجاز است. ۀاند در مرحلبدوی از عداد دلایل خارج شده ۀکه در مرحل دلایلیاستناد به  نکته:• 

مرحلۀ بدوی، به یک سند عادی )مانند چک( استناد کرده است، اما اصل سند را با خود در جلسۀ خواهان در  مثال:• 
رسیدگی به همراه ندارد، در این صورت اگر خوانده نسبت به آن انکار یا تردید انجام دهد، آن سند از عداد دلایل خواهان 

 استناد کند. تواند در مرحلۀ تجدیدنظر به آن سندشود، اما خواهان میخارج می

 .بدوی باشد ۀتجدیدنظر نباید متناقض با دلایل مرحل ۀدلیل جدید در مرحل نکته:• 

کند مبنی بر اینکه قرارداد را از اساس امضا نکرده است تصور کنید خوانده در مرحلۀ بدوی، دلیلی اقامه می مثال:• 
کند که قرارداد را قبلًا اجرا کرده است!! ملاحظه و امضای او جعل شده است، اما در مرحلۀ تجدیدنظر دلیلی اقامه می

کنید که دلیلی که در مرحلۀ تجدیدنظر اقامه کرده، متناقض با دلیلی است که در مرحلۀ بدوی به آن استناد کرده می
را گوید آن را اجاست، زیرا در مرحلۀ بدوی از اساس وجود چنین قراردادی را قبول نداشت، اما در مرحلۀ تجدیدنظر می
 ود.شکرده است! این دلیل چون متناقض با دلایلی است که در مرحلۀ بدوی اقامه کرده بنابراین پذیرفته نمی

 بجز استثنائات مصرح قانونی.؛ تجدیدنظرخواهی طرح ادعای جدید ممنوع است ۀدر مرحل نکته:• 

فقط تمام مسائل و  وع استتجدیدنظرخواهی طرح ادعای جدید ممن ۀدر مرحل ،به دلیل اثر انتقالی توضیح:• 
ر دادگاه پس اگ .شودتجدیدنظرخواهی( منتقل می ۀ)مرحل بعد ۀبه مرحل اًعین )مرحله بدوی( قبل ۀموضوعی و حکمی مرحل

برای  در حقیقت به امری ،دوباره است بخواهد به ادعای جدید رسیدگی کند تجدیدنظر و بررسیِ وظیفۀ آنتجدیدنظر که 
 .نخستین به آن رسیدگی نشده است ۀند زیرا در مرحلکاولین بار رسیدگی می

ی توان برای بار اول به چیزی رسیدگکند و نمیاصولاً دادگاه تجدیدنظر برای بار دوم به امری رسیدگی می فرمول:• 
 کند که در مرحلۀ بدوی نیز طرح و رسیدگی شده باشد.کند. بنابراین دادگاه تجدیدنظر صرفًا به ادعایی رسیدگی می

 جدید مجاز است.دلیل شود، پس طرح ادعای جدید محسوب نمی دلیل جدید، نکته:• 
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ادعا چیزی  اماره است، یاظاهر ، ست و ادعا امری است که خلاف اصلا برای اثبات ادعا ،دلیل :و مثال توضیح• 
که یک  دشومیادعا  لعنوان مثابه شود.به دادخواست پیوست میدلیل  شود، ولینوشته میاست که در قسمت خواسته 

 شود.استیجاری وجود دارد و قرارداد اجاره به عنوان دلیل پیوست دادخواست می ۀرابط

 دۀ ممنوعیت طرح ادعای جدیدعاستثنائات قا

دعوای تقابل و دعوای اضافی در مرحلۀ ند و طرح ابینی قانون مجازدلیل پیشبه. جلب ثالث و ورود ثالث؛ 1
این  در ها حکمی صادر شده باشدنسبت به آن مطرح شده باشند و بدوی ۀدر مرحلبته اگر ال ،ممنوع است تجدیدنظر

 صورت آن حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

 . تغییر مطالبۀ عین مال به قیمت مال و بالعکس؛ 2

ه دمحکوم ش کرده است ولی خواهانمطالبه  خواندهرا از  یک آیفون ایکسبدوی عین  ۀدر مرحلخواهان  مثال:• 
در  اینکه ایکند. قیمت آن را مطالبه می عین آیفون ایکس،جای به کند؛ در مرحلۀ تجدیدنظرمیتجدیدنظرخواهی  است و

 .دخواهدر تجدیدنظر عین مال را می خواسته ولیبدوی قیمت را  ۀمرحل

 .و خساراتالمثل اجرت بها،مانند اجاره . مطالبۀ حقوقی که پس از اقامۀ دعوای بدوی حال شده است؛3

است. اگر و دادگاه به آن رأی داده  بها را مطالبه کرده استماه اجاره 6 بدوی ۀدر مرحلخواهان  مثال:• 
 ۀکه موعد آن در مرحلرا بهایی تواند اجارهحال شخص می ماه دیگر نیز بگذرد، 0، ممکن است تجدیدنظرخواهی شود

 .نماید نخستین نرسیده بود و اکنون حال شده را نیز مطالبه

 المسمی و بالعکس؛المثل به اجرت. تغییر عنوان خواسته از اجرت4

در مرحله  ، اماشودالمثل درخواست میخوانده غاصب است و اجرت است که بدوی ادعا شده ۀدر مرحل مثال:• 
ا شود یه میمطالب المسمی()اجرت بهاو اجاره که آن شخص غاصب نبوده، بلکه مستأجر بودهشود تجدیدنظر ادعا می

 بالعکس. 

 کهآنمگر  و... خواسته رد تهاتر، فسخ، مانند صلح،. هر ادعایی که دفاع به مفهوم اخص محسوب می شود؛ 5
 بدوی در تعارض باشد. ۀبا ادعای مرحل

اند، یعنی باید به جهتی از جهات، تجدیدنظرخواهی شده باشد تا بتوان مورد، فرع بر تجدیدنظرخواهی 1این  نکته:• 
 عنوان ادعای جدید مطرح کرد.مورد را به 1این 

توان این ادعاهای جدید را مطرح اگر به جهتی از جهات تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد، نمی توضیح:• 
 کرد.
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دهد و کند و دادگاه به نفع او حکم میدعوای تحویل اتومبیل اقامه می« شادی»علیه خانم « سینا»آقای  سؤال:• 
 تواند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و قیمت اتومبیل را بخواهد؟می« سینا»کند؛ آیا را محکوم می« شادی»

خیر؛ زیرا گفتیم که طرح این ادعاهای جدید منوط به تجدیدنظرخواهی است، بنابراین باید به جهتی  جواب:
 شود.رد می« سینا»جدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهی شود تا بتوان این ادعاها را مطرح کرد. بنابراین دعوای ت

 خواهییین دادرسی تجدیدنظرآ

و آیین دادرسی آن شود رأی واخواهی می ۀاز دادگاه صادرکنند که یکی از طرق عدولی شکایت از آرا است، در واخواهی
دادگاه  رد،وجود دادو دادگاه  که یکی از طرق اصلاحی شکایت از آرا است، اما در تجدیدنظر ،بدوی است ۀمرحل مانند

 ، بنابراین آیین دادرسی آن با مرحلۀ بدوی متفاوت است.تجدیدنظردادگاه بدوی و 

 ضمانت اجراهای دادخواست تجدیدنظر

 .خواستادعدم ثبت د . نبودن شرایط دستۀ اول دادخواست:1

ه ک دفتر(بدوی )نه مدیر  دادگاه، به موجب قرار ؛رد فوری دادخواست. نبودن شرایط دستۀ دوم دادخواست: 2
روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل  01ظرف این قرار  .کنداست داداخواست را رد می دادخواست را دریافت نموده

 .است در دادگاه تجدیدنظر شکایت

نیاز  ود وشدر دادگاه تجدیدنظر انجام می اعتراض به این قرار، شودتوسط دادگاه نخستین صادر میاین قرار  نکته:• 
 و نظر دادگاه تجدیدنظر قطعی است. ه دادخواست و هزینه نداردب

در طرق اصلاحی شکایت از رأی )مانند تجدیدنظر(، تمامی کارهای دادخواست را دادگاه بدوی انجام  فرمول:• 
 شود.می

اما ، شوددر طرق اصلاحی شکایت از رأی )مانند تجدیدنظر(، قرار رد توسط شخص قاضی بدوی صادر می فرمول:• 
 سایر وظایف مدیر دفتر بدوی، بر عهدۀ خود او است، مانند اخطار رفع نقص.

 «تمام کارهای دادخواست = دادگاه بدوی»

 «قرار رد دادخواست = قاضی بدوی»

 «اخطار رفع نقص = مدیر دفتر بدوی»

رفع  اخطار به تجدیدنظرخواه مدیر دفترو شود دادخواست توقیف می . نبودن شرایط دستۀ سوم دادخواست:3
)نه مدیر دفتر( قرار رد  دادگاه بدویروز مهلت رفع نقص دارد و اگر رفع نقص نکند،  01کند و تجدیدنظرخواه نقص می

 ، شکایت کند.در دادگاه تجدیدنظر رد دادخواست قراراز روز  21 تواند ظرفکند. تجدیدنظرخواه میدادخواست را صادر می
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کند )برعهدۀ قاضی است(، اما بقیۀ کارهایی که وظیفه تر فقط قرار رد صادر نمیدر طرق اصلاحی، مدیر دف نکته:• 
 دهد، مانند صدور اخطار رفع نقص.دارد را انجام می

 مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظر

 تواند به هر یک از مراجع زیر تقدیم شود:دادخواست تجدیدنظر، می

 دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی؛ .1

 نظر استان؛دادگاه تجدید .2

 بازداشتگاه.دفتر  .3

ورد رأی م ۀشود و دادخواست به دادگاه صادرکنندبه تجدیدنظرخواه رسید داده می پس از ثبت دادخواست، نکته:• 
؛ زیرا گفتیم که در طرق اصلاحی، کارهای دادخواست شودارسال میبرای انجام کارهای دادخواست  (دادگاه بدوی)اعتراض 

 دهد.جام میرا دادگاه بدوی ان

دوم(  ۀ)عدم وجود شرایط دست ذکر نکنددر دادخواست تجدیدنظر، را  خود نام یا نشانی تجدیدنظرخواه اگر سؤال:• 
 کدام دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر کند؟ اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، ۀو دادخواست را به شعب

 به دادگاه بدوی فرستاده تسپس برای صدور قرار رد دادخواس و ودشثبت میدر دادگاه تجدیدنظر  دادخواست جواب:
زیرا گفتیم که در طرق اصلاحی، کارهای دادخواست را دادگاه بدوی  شود تا آن دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند.می

 دهد.انجام می

 تکلیف دادگاه بدوی

ادر ص دادگاه بدویرد دادخواست توسط  رارق . اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد:1
 قطعی است. دادگاه تجدیدنظر نظر روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. 21شود و این قرار ظرف می

 کند.، دادگاه بدوی دادخواست را رد نمیموجهی وجود داشته باشد اگر عذر نکته:• 

روز قابل اعتراض  21و این قرار ظرف  کندرد دادخواست صادر می اگر دادگاه بدوی عذر موجه را نپذیرد، قرار نکته:• 
 است.قطعی  دادگاه تجدیدنظر نظر در دادگاه تجدیدنظر است.

 حالت قابل تصور است: 2ناقص باشد:  تجدیدنظر . اگر دادخواست2

 دگاه بدوی( درصورتی که شرایط دستۀ دوم دادخواست وجود نداشته باشد: قرار رد فوری دادخواست توسط دا0
روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه  01شود. این قرار ظرف )نه مدیر دفتر( صادر می

 تجدیدنظر است.
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طار شود و مدیر دفتر اخ( درصورتی که شرایط دستۀ سوم دادخواست وجود نداشته باشد: دادخواست توقیف می2
روز از دادخواست رفع نقص نکند، دادگاه بدوی قرار  01اه ظرف کند. اگر تجدیدنظرخورفع نقص صادر می
 روز قابل قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. 21کند. قرار رد دادخواست ظرف دادخواست صادر می

دادخواست  شود:و کامل است یا در مهلت از آن رفع نقض می شده . دادخواست در مهلت تقدیم3
روز  01ظرف  . تجدیدنظرخواندهشودبه تجدیدنظرخوانده ابلاغ می توسط مدیر دفتر روز 2و ضمائم آن ظرف تجدیدنظر 

 چه ،روزه 01بعد از مهلت شود. گفته می تبادل لوایح، به این عمل دهدبپاسخ از تاریخ ابلاغ، فرصت دارد که 
 .شودل میپرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسا نداده باشد،چه و باشد  دادهپاسخی  تجدیدنظرخوانده

 د.کنشود و پرونده را برای دادگاه تجدیدنظر ارسال میبعد از تبادل لوایح، کار دادگاه بدوی تمام می نکته:• 

گفتیم که توصیف رأی توسط قاضی جنبۀ  . دادگاه بدوی رأی را غیرقابل تجدیدنظر )قطعی( اعلام نموده:4
 تواندگر رأی غیرقابل تجدید نظر توصیف شده باشد، میعلیه حتی اارشادی و راهنمایی دارد. بنابراین محکومٌ

شود و دادگاه بدوی ملزم به انجام کارهای مربوط به تجدیدنظرخواهی کند. در این صورت دادخواست تجدیدنظر ثبت می
دیدنظر جکند. این در صلاحیت دادگاه تدادخواست است و بعد از تبادل لوایح، دادخواست را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می

 حالت قابل تصور است: 2است که دربارۀ قابلیت تجدیدنظرخواهی حکم اظهار نظر کند. بنابراین 

 کند.( دادگاه تجدیدنظر، رأی را قابل تجدیدنظر بداند: رسیدگی می0
 کند.صادر می قرار عدم استماع دعوا( دادگاه تجدیدنظر، رأی را قابل تجدیدنظر نداند: 2

که خود نیز رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و بقیه  یدنظر در صورتی به دعوا رسیدگی می کنددادگاه تجد نکته:• 
 شرایط دادخواست را احراز کند.

  آیا تشکیل جلسه در دادگاه تجدیدنظر ضروری است؟ سؤال:• 

عایت ر رپس اصل تناظ )تبادل لوایح(، خیر چون تجدیدنظرخوانده وقت داشته که دفاعیاتش را ارسال کند جواب:
  دادرسی تشکیل نگردد. ۀشده است و ممکن است هیچ جلس

کیل ، قاضی بدوی بدون تشست و باید حتما تشکیل شودا یک جلسه حق اصحاب دعواتشکیل  در دادگاه بدوی:• 
 تواند رأی صادر کند.حداقل یک جلسه، نمی

 دادرسی تشکیل نشود.ۀ ممکن است هیچ جلسدر دادگاه تجدیدنظر: • 
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 ادگاه تجدیدنظراعمال د

ادگاه کند. بعد از آنکه پرونده به دبعد از آنکه تبادل لوایح انجام شد، دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می
 حالت قابل تصور است: 2تجدیدنظر رسید، 

 ( دعوای تجدیدنظر قابل رسیدگی نیست؛0 
 ( دعوای تجدیدنظر قابل رسیدگی است.2 

 زیر قابل تصور است: تحالا؛ دنظر قابل رسیدگی نیست. دعوای تجدی1

اش را انجام نداده باشد، پرونده به دادگاه بدوی اگر دادگاه بدوی وظیفه ( برگشت دادن پرونده به دادگاه بدوی:1
 گردد تا وظایفش انجام شود.برمی

ه ب )اخطار رفع نقص و...( نونیپرونده جهت انجام اقدامات قا ،تجدیدنظر در صورت ناقص بودن دادخواست مثال:• 
 شود.دادگاه بدوی برگشت داده می

دفتر دادگاه تجدیدنظر اخطار باشد، مدیر ناقص بوده  دادخواست بدویدر صورتی که  صدور اخطار رفع نقص: (2
 ،بلاغ(روز از تاریخ ا01)ظرف  در صورت عدم رفع نقض در مهلت قانونی کند،بدوی صادر می ۀمرحل رفع نقض به خواهانِ
 فقط اخطار رفع نقض ،در این مورد)دفتر دادگاه تجدیدنظر  صادر می شود. دادگاه تجدیدنظرتوسط  قرار رد دعوای بدوی

 نماید.(میصادر 

تصور کنید خواهان در دعوای بدوی، هزینۀ دادرسی را کامل نپرداخته است، بنابراین زمانی که در دادگاه  مثال:• 
اهاِن کند و خوشود، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص صادر میوی کشف میتجدیدنظر نقص دادخواست بد

صورت دادگاه از تاریخ ابلاغ مهلت دارد که هزینۀ دادرسی مرحلۀ بدوی را کامل پرداخت کند، درغیراین 01بدوی ظرف 
 کند.تجدیدنظر، قرار رد دعوای بدوی را صادر می

واهان ه خبدادگاه تجدیدنظر  ، دفترمحکوم شود و تجدیدنظرخواهی کند بدوی ۀخواهان مرحل تصور کنید نکته:• 
ت از این فرص تواندمی بدوی کند و خواهانِمیصادر اخطار رفع نقص  بابت ناقص بودن دادخواست بدوی، بدوی ۀمرحل

 تواند دعوای خودرت میدر این صو .صادر شود بدویاز روی عمد رفع نقص ننماید تا قرار رد دعوای  سوءاستفاده کند و
 با شد،میکه اگر در مرحله تجدیدنظر محکوم  حالیدر را از اول اقامه کند )زیرا قرار رد دعوا اعتبار امر مختومه ندارد(، 

 کند. اقامۀ دعواآن موضوع  درتوانست و دیگر نمیشد می مواجهاعتبار امر مختومه 

گر کند و ادنظر ناقص باشد، دادگاه بدوی به آن رسیدگی میدر مرحلۀ تجدیدنظر اگر دادخواست تجدی :فرمول• 
 کند.دادخواست بدوی ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر به آن رسیدگی می

 «نقص دادخواست تجدیدنظر = رسیدگی با دادگاه بدوی است»

 «نقص دادخواست بدوی = رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر است»
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 کند:مورد قرار رد دعوای بدوی را صادر می 2جدیدنظر، در دادگاه ت صدور قرار رد دعوای بدوی: (3

روزه آن را رفع نقص نکند. )در مورد  01زمانی که دادخواست بدوی ناقص باشد و خواهان بدوی در مهلت  (1
 قبلی توضیح داده شد(

 دهندۀ بدوی محرز نباشد.زمانی که سمت دادخواست (2 

سمت نبوده است و دادگاه ذی دهندهدادخواست وای بدوی معلوم نبوده ودع ۀدهندسمت دادخواستزمانی که  نکته:• 
 قرار رد دعوای بدوی فوراً  دادگاه تجدیدنظر به این علت متوجه این موضوع نشده و قرار رد دعوا صادر نکرده است، بدوی
 نماید.می صادر

ادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص دهندۀ بدوی سمت نداشته است، مدیر دفتر دچرا زمانی که دادخواست سؤال:• 
 کند؟کند، بلکه دادگاه تجدیدنظر فورًا قرار رد دعوای بدوی را صادر میصادر نمی

داشتن سمت، از شرایط دادخواست نیست که عدم آن موجب نقص آن شود، بلکه از شرایط اقامۀ دعوا است  جواب:
سمت  دهندۀ بدویدعوا باید صادر شود. بنابراین اگر دادخواست و اگر یکی از شرایط اقامۀ دعوا وجود نداشته باشد، قرار رد

نداشته باشد، خود دادگاه بدوی باید قرار رد دعوا صادر کند و اگر اینکار را نکند، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوای بدوی 
 کند.را صادر می

دادگاه تجدیدنظر باید چه  باشد،سمت نمیشخصی که دادخواست تجدیدنظر را تقدیم کرده است، ذی سؤال:• 
 قراری صادر کند؟

 قرار رد دعوای تجدیدنظر. جواب:

 «دهندۀ بدوی سمت نداشته باشد = قرار رد دعوای بدویاگر دادخواست»
 «دهندۀ تجدیدنظر سمت نداشته باشد = قرار رد دعوای تجدیدنظراگر دادخواست»

 همان استاندادگاه تجدیدنظر در  باشد، صادر شدهی بدوی از هر دادگاهی که رأصدور قرار عدم صلاحیت:  (4
. اگر رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان دیگری خواهی شود و باید در آن دادگاه تجدیدنظرقابل تجدیدنظرخواهی است 

تجدیدنظرخواهی شود، صلاحیت ندارد و درصورتی که دادخواست ثبت شود، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده 
 برای دادگاه تجدیدنظر صالح بفرستد. را

اگر رأیی از دادگاه بدوی همدان صادر شود، باید در دادگاه تجدیدنظر استان همدان تجدیدنظر خواهی شود.  مثال:• 
تباهًا شود و اگر اشاگر این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواهی شود، دادخواست تجدیدنظر ثبت نمی

کند و پرونده را برای دادگاه تجدید نظر استان دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قرار عدم صلاحیت صادر میثبت شود، 
 کند.همدان ارسال می

دهندۀ تجدیدنظر، دادخواستسمت نبودن به علت ذیهمانطور که گفتیم،  صدور قرار رد دعوای تجدیدنظر: (5
 تن سمت از شرایط اقامۀ دعوا است.شود، زیرا داشقرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می
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علیه دادخواست اگر رأی دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی نباشد و محکومٌ صدور قرار عدم استماع دعوا: (6
 کند.تجدیدنظرخواهی تقدیم کند، دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوا را صادر می

ست تجدیدنظر بدون عذر موجه، خارج از مهلت مقرر درصورتی که دادخوا قرار رد دادخواست تجدیدنظر: (7
تقدیم شده باشد اما دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأساً قرار رد دادخواست 

 کند.تجدیدنظر را صادر می

ه و دادگاه بدوی با احراز اگر دادخواست تجدیدنظر به ادعای وجود عذر موجه خارج از مهلت مقرر تقدیم شد نکته:• 
ادعای عذر موجه، آن را قبول کرده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر عذر را نپذیرد و یا آن را موجه تشخیص ندهد، نسبت به 

 کند.صدور قرار رد دادخواست اقدام می

ء شرایط هلت چون جزدهد، مگفتیم که تمام کارهای دادخواست تجدیدنظر را دادگاه بدوی انجام می نکته:• 
 کند و دیگر پرونده به دادگاهدادخواست میرد  تجدیدنظر رأساًدادگاه خود  دادگاه بدوی اهمال کند،اگر  نیست، ادخواستد

 شود.بدوی برگشته نمی

 حالات زیر قابل تصور است: . دعوای تجدیدنظر قابل رسیدگی است؛2

عنوان مثال، دادگاه بدوی بهیا قرار؛ ( اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشخیص رأی بدوی به صورت حکم 1
 عنوان قرار شناسایی کند و بالعکس.حکم صادر کرده است، دادگاه تجدیدنظر آن را به

 ( فسخ رأی بدوی به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی؛2

 شود.رأی نقض می ،صالح نبودهذاتاً  بدوی دادگاهاگر ( عدم صلاحیت ذاتی: الف

شود، ، در هرصورت موجب نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر می0ق نص قانونمطاب( عدم صلاحیت محلی: ب
 ،به عدم صلاحیت محلی در جلسه اول و عدم توجه دادگاه خوانده در صورت اعتراض، 2نظر استادان حقوقاما به

 شود.رأی نقض می

 نده را برای دادگاه صالحدلیل عدم صلاحیت دادگاه بدوی رأی را نقض کند و پرواگر دادگاه تجدیدنظر به سؤال:• 
 تواند مخالفت بکند؟الیه مکلف به قبول پرونده است یا میارسال کند، آیا دادگاه مرجوعٌ

الیه فقط زمانی مکلف به پذیرش نظر دادگاه تجدیدنظر است که دادگاه تجدیدنظر در آن مورد دادگاه مرجوعٌ جواب:
الیه مکلف به پذیرش نظر آن در حل اختلاف نباشد، دادگاه مرجوعٌمرجع حل اختلاف باشد، اگر دادگاه تجدیدنظر مرجع 

 خصوص صلاحیت نیست.

                                                           
 ق.آ.د.م. 362مادۀ  .1

 .750شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .2
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به این معنا که دادگاه بدوی یک قرار قاطع صادر کرده است، خواهان که قرار قاطع علیه او ؛ ( فسخ قرار قاطع3
شود ع توسط دادگاه تجدیدنظر فسخ بتواند از آن قرار تجدیدنظرخواهی بکند. البته برای آنکه قرار قاطصادر شده است می

 .شودوگرنه قرار فسخ نمی ،رار غیرقانونی باشد و دعوا به دلیل دیگری مردود یا غیرقابل استماع نباشدلازم است که ق

تصور کنید دادگاه بدوی به علت عدم ذینفعی خواهان، قرار رد دعوا صادر بکند، خواهان از این قرار  مثال:• 
کند که آیا خواهان ذینفع است یا خیر، اگر ذینفع کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر بررسی میتجدیدنظرخواهی می

باشد و دادگاه بدوی اشتباه کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی کند که آیا دعوا به دلیل دیگری مردود یا غیرقابل 
بل استماع نباشد، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا را نقض استماع است یا خیر؛ اگر دعوا به دلیل دیگری مردود یا غیرقا

کند، اما اگر دعوا به جهت دیگری مردود یا غیرقابل استماع باشد )مانند اینکه خواهان اهلیت نیز نداشته باشد(، دادگاه می
 کند. کند، بلکه آن را تأیید )استوار( میقرار رد دعوا را نقض نمی

 شود، بلکه پرونده را بهظر قرار قاطع را نقض کند، خودش وارد رسیدگی به دعوا نمیاگر دادگاه تجدیدن نکته:• 
 کند تا به دعوا رسیدگی کند.دادگاه بدوی ارسال می

تواند برای تواند برای اولین بار به یک دعوا رسیدگی کند و صرفاً میگفتیم دادگاه تجدیدنظر اصولاً نمی توضیح:• 
مجدد بکند. اگر در دادگاه بدوی یک قرار قاطع صادر شود به این معنا است که دادگاه بدوی  بار دوم به دعوایی رسیدگی

نظر خاطر دادگاه تجدیدهمینبه ماهیت دعوا رسیدگی نکرده است، بنابراین حتی یک بار هم رسیدگی نشده است، به
 تواند برای اولین بار به دعوا رسیدگی کند. نمی

و حکم دادگاه بدوی  ادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهدچه دنچنا( فسخ حکم بدوی: 4
  .کندحکم صادر میشود و و خودش وارد رسیدگی می کندمی حکم دادگاه بدوی را نقض ،اشتباه صادر شده باشد

 و دادگاهبه این معنا است که ادعاهای تجدیدنظرخواه موجه نیست ؛ ( استوار نمودن رأی )تأیید رأی بدوی(5
 کند.رأی دادگاه بدوی را تأیید می

 ،دادگاه تجدیدنظر ضمن استوار نمودن رأی بدوی ،فقط نیاز به تصحیح داشته باشد رأی دادگاه بدوی اگر نکته:• 
 کند.می نیز را تصحیح آن

ولی  ،شودمی استوار قرارشود و قرار دادگاه بدوی به صورت استوار می حکمبه صورت  ،حکم دادگاه بدوی نکته:• 
دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد که در صورت تشخیص، حکم دادگاه بدوی را به صورت قرار یا قرار دادگاه بدوی را 

 صورت حکم استوار کند.هب

 چند رأی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. هر ،است بدویاجرای حکم با دادگاه  نکته:• 

همان ط توس است، خواهی صورت نگرفتهتا زمانی که نسبت به آن فرجام ،یدنظرتصحیح رأی دادگاه تجد نکته:• 
 شود.تجدیدنظر انجام می دادگاه
 د.باشیم یمرحله بدو همانند در مرحلۀ تجدیدنظر،دادنامه و ابلاغ  میتنظ نکته:• 
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 فرجام خواهی
 (ق.آ.د.م. 406تا  066مواد )

انجام عالی کشور رسیدگی ماهوی  خواهی دیوانزیرا در فرجام ،لاحینه اصو نه از طرق عدولی است خواهی فرجام
و ند کنقض می آن را مطابق با قانون نبودرأی اگر  و کندفقط مطابقت رأی با قانون و شرع را بررسی می دهد ونمی

 .دهدعرض ارجاع میبه دادگاه تالی همبلکه پرونده را وارد رسیدگی ماهوی نمی شود خودش 

خواهی مشابه طرق اصلاحی است، به همین جهت اصولاً آیین دادرسی آن مشابه تجدیدنظرخواهی البته فرجام نکته:• 
 هایی نیز دارد.است، اما تفاوت

 آرای قابل فرجام

ی ری آراسیک قانونگذار اما اند،خواهیفرجام قابلشود تحت شرایطی خاص که از دادگاه تجدیدنظر صادر می آرایی اًلواص
 هم قابل فرجام دانسته است. را دادگاه بدویاز صادره 

 

 خواهیاحکام قابل فرجام

 اند: خواهیزیر قابل فرجاماحکام  خواهی صادره از دادگاه تجدیدنظر:قابل فرجام احکام. 1

 ( اصل نکاح؛0 
 ( فسخ نکاح؛2 
 ( طلاق؛0 
 ( نسب؛4 
 ( حجر؛1 
 ( وقف.6 
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 اند: احکام زیر قابل فرجام اه بدوی:خواهی صادره از دادگقابل فرجام احکام. 2

 ( اصل نکاح؛0 
 ( فسخ نکاح؛2 
 ( طلاق؛0 
 ( نسب؛4 
 ( حجر؛1 
 ( وقف؛6 

 ؛ثلث( 7
 ؛حبس( 8
 .تولیت( 9

 .میلیون ریال 21از  بیشتر بهای خواستۀیا  خواستهاحکام راجع به دعاوی مالی با ( 01

 اند.خواهیوی و هم از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجاممورد اول، هم از دادگاه بد 6آرای صادره در  نکته:• 

)برای افراد ماه  2روز یا  21ظرف  ،خواهی نشده باشدنظردر صورتی که از احکام بالا در مهلت مقرر تجدید نکته:• 
 قابل فرجام خواهی هستند.مقیم خارج( 

اگر میلیون ریال،  21ای در خصوص احکام صادره راجع به ثلث، حبس، تولیت و دعاوی مالی بال نکته:• 
 .قابل فرجام نیست دیگر تجدیدنظرخواهی شود

خواهی ذکر شده است و از بهای میلیون ریال قابل فرجام 21بالای « خواستۀ»ق.آ.د.م.، فقط  067در مادۀ  نکته:• 
 21خواسته بالغ بر  اند که خودخواهیق.آ.د.م.، فقط آرایی قابل فرجام 067بر اساس مادۀ خواسته چیزی ذکر نشده است. 

شود، مطلقاً قابل ، دعاوی مالی غیرپول که در آن بهای خواسته تقویم می067میلیون ریال باشد و بنابر نص مادۀ 
خواهی نیستند. استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر عبدالله شمس نیز در این خصوص در دو قسمت کتابشان نظرات فرجام

جلد دوم کتاب پیشرفته، دعاوی مالی غیرپول را که در آن بهای خواسته  62شمارۀ اند. ایشان در مطلب متعارض داده
اند؛ اما در مطلب شمارۀ خواهی دانستهمیلیون ریال باشد، قابل فرجام 21شود را نیز اگر بهای خواسته بالغ بر مشخص می

عاوی مالی را صرفًا ناظر به آن دسته اند و قابلیت اعتراض از رأی بدوی در دداده 067، نظری منطبق بر نص مادۀ 847
 0میلیون ریال باشد. 21اند که خواستۀ آن پول و بیشتر از از دعاوی دانسته

 اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف؛ نکته:• 

 است.قابل فرجام  صادر شود: اگر از دادگاه تجدیدنظر ▪

 .ستاقابل فرجام  صادرشود: بدویاگر دادگاه  ▪
                                                           

شود و کلیۀ دعاوی مالی با خواسته یا بهای خواسته بیشتر از عمل می 357رسد این نتیجۀ غیر عقلانی ناشی از تسامح قانونگذار بوده است، در رویۀ قضایی نیز بر خلاف نص مادۀ نظر میبه .1

 اند.خواهیمیلیون ریال، قابل فرجام 20
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 میلیون ریال؛ 21و دعاوی مالی بالای  تولیت حبس، ثلث، نکته:• 

 .قابل فرجام نیست صادر شود: اگر از دادگاه تجدیدنظر ▪

 .ستاقابل فرجام  صادرشود: بدویاگر دادگاه  ▪

 خواهی؛آغاز مهلت فرجام نکته:• 

 .از تاریخ ابلاغ رأی :شده باشداز دادگاه تجدید نظر استان صادر رأی  ▪

 .تاریخ پایان یافتن مهلت تجدیدنظر از صادر شده باشد: بدویگاه از دادرأی  ▪

 خواهیقرارهای قابل فرجام

قابل قرارهای قاطع صادره در آن دعوا نیز  ها قابل فرجام باشد،راجع به آن دعوایاگر اصل همانند تجدیدنظرخواهی، 
 آن دعوا نیزقاطع  یهاقرار ،خواهی استل فرجامچون اصل دعوا قاب ،اگر دعوای اصلی طلاق باشد اًمثلاند، خواهیفرجام

 .خواهی استقابل فرجام

اند از خواهی ذکر نکرده است که عبارتقرار قاطع مهم را در شمار قرارهای قاطع قابل فرجام 2قانونگذار  نکته:• 
نون ناشی از اشتباه و مسامحۀ قرار در قا 2اند عدم ذکر این معتقد 0قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا. استادان حقوق

 اند.خواهیخواهی باشد، قابل فرجامقانونگذار بوده است و قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا نیز اگر اصل دعوا قابل فرجام

 خواهیآرای غیرقابل فرجام

 ه ذکر گردید:باشند، حتی اگر در شمار آرای قابل فرجامی باشند کخواهی نمیوجه قابل فرجامهیچآرای ذیل، به

 ؛ احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه. 1

 اند؛کارشناسی که طرفین آن را قاطع دعوا قرار داده ۀمستند به نظری احکام .2

 ؛خواهی توسط اصحاب دعوااسقاط حق فرجام .3

 باشد ولی قابل فرجام نیست. تجدیدنظرممکن است قابل ؛ احکام مستند به سوگند قاطع. 4

ه بیا بعد از رسیدگی  به دعوای اصلی که ضمن رسیدگی )مانند خسارات دادرسی( راجع به متفرعات دعوااحکام . 5
 فرجام باشد.در صورتی که اصل دعوا غیرقابلصادر شده دعوای اصلی 

ها نیز همان است که در تجدیدنظرخواهی به با تجدیدنظرخواهی مشترک است و قواعد آن 0و  2، 0موارد  نکته:• 
 ها ممنوع نشده است.اند و امکان تجدیدنظرخواهی آنخواهیمختص فرجام 1و  4آموختیم؛ اما موارد شما 

                                                           
 .846دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین  .1
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 توصیف رأی

وصیف ، زیرا تفرجام خواهی از آن بلامانع است ،را غیر قابل فرجام اعلام کند رأی اگر دادگاه صادر کننده رأی، نکته:• 
 ست.آور نیرأی جنبۀ ارشادی و راهنمایی دارد و الزام

آیا رأی قابل فرجام است یا  که این امر بررسی شود ودادخواست فرجام ثبت می، تجدیدنظرخواهی ماننده نکته:• 
 کند.میقرار عدم استماع صادر  . اگر قابل فرجام نباشد، دیواندر صلاحیت دیوان عالی کشور است خیر،

)غیرقابل  رأی خود را نهایی چه تجدیدنظر، ی وبدوچه  خواهی،مورد فرجامرأی  ۀاگر دادگاه صادرکنند توضیح:• 
خواهی شود در صلاحیت دادگاه نخستین یا تجدیدنظر نیست که به علت فرجامرأی ولی از آن  ،توصیف کند فرجام(

ه بسپس آن را  و بلکه باید کارهای قانونی دادخواست را انجام دهند ؛خواهی بودن دادخواست را رد کنندغیرقابل فرجام
 د.کنرأی را غیرقابل فرجام تشخیص دهد قرار عدم استماع دعوا صادر می دیوان اگرو  عالی کشور بفرستنددیوان 

 خواهیمهلت فرجام

و استثنائات )برای اشخاص ساکن خارج( است  ماه 2یا  )برای افراد ساکن ایران( روز 21مهلت فرجام خواهی  نکته:• 
 خواهی است.نظرآن مانند تجدید

 خواهیفرجاملت استثنائات مه

 شود.شروع می خواهیفرجاممهلت تجدید  ،قیم ولی یا از روز ابلاغ به. حجر: 1

علیه محجور شود، در این صورت رأی خواهی، محکومٌروز بعد از ابلاغ رأی و قبل از فرجام 01فرض کنید  مثال:• 
 شود.ی داده میخواهروز فرصت مجدد برای فرجام 21شود و به او به ولی یا قیم ابلاغ می

 .شودیشروع م خواهیفرجاممهلت  ،از روز ابلاغ به مدیر تصفیه. ورشکستگی: 2

 شود.شروع می خواهیفرجاممهلت  وراثاز روز ابلاغ به علیه: . فوت محکومٌ 3

 شود.شروع می خواهیفرجاممهلت  قیم بعدیاز روز ابلاغ به . زوال سمت نماینده )مانند عزل قیم یا وصی(: 4

در این موارد ابلاغ باید اصیل شود و از روز ابلاغ  . فوت، ممنوع شدن از وکالت، تعلیق، بازداشت و... وکیل:5
 خواهی شروع خواهد شد.، مهلت فرجامبه اصیل

 طور تطبیقی موانع وکیل در فواصل زمانی متفاوت عبارت است از:به نکته:• 

 ق.آ.د.م. 09ی = مادۀ موانع وکیل از زمان شروع دادرسی تا صدور رأ ▪ 

 ق.آ.د.م. 41موانع وکیل از زمان صدور رأی تا ابلاغ به وکیل = مادۀ  ▪ 
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 ق.آ.د.م. 47موانع وکیل از زمان ابلاغ تا قبل از اتمام مهلت فرجام = مادۀ  ▪ 

 016 ۀدتواند از معاذیر مامی مدیر شرکت صرفاً شود،چون رأی به شرکت ابلاغ می ،در مورد مدیر شرکت نکته:• 
 0استفاده کند.ق.آ.د.م. 

 ۀاستفاده کند و دادگاه نخستین صادرکنندق.آ.د.م.  016 ۀتواند از عذرهای مادمی مانند واخواه هم خواهفرجام نکته:• 
 کند.رأی مانند مورد بالا آن را بررسی می

 اند از:ق.آ.د.م. عبارت 016 ۀماد ۀمعاذیر چهارگان نکته:• 

 ؛رکت استکه مانع از ح یمرض .0
 ؛اولاد ایهمسر  ای نیاز والد یکیفوت  .2
 ؛قیزلزله و حر ل،یس لیاز قب هیحوادث قهر. 0
 .حبس بودن ای فیتوق. 4

 خواهیاصحاب دعوا در فرجام

 (دعوای فرجامی ۀخواند) خواندهو فرجام (خواهان دعوای فرجامی) خواهخواهی، فرجاماصحاب دعوای فرجام نکته:• 
هریک از اصحاب دعوای بدوی . له آنخوانده، محکومٌخواسته است و فرجامعلیه رأی فرجامخواه، محکومٌباشند؛ فرجاممی

اند ـ در بدان محکوم شدهکه توانند نسبت به آنچه علیه واقع شوند، مییا جزئاً محکومٌ لاًیا تجدیدنظر در صورتی که ک
 خواهی نمایند.صورت جمع شرایط ـ فرجام

 خواهی ممنوع است.اضافی و دعوای تقابل در مرحلۀ فرجام دعوای نکته:• 

 کند.دیوان رسیدگی ماهوی نمی زیرا ،ممنوع استخواهی در مرحلۀ فرجامورود ثالث و جلب ثالث  نکته:• 

 خواهیآثار فرجام

 کند.دیوان رسیدگی ماهوی نمی زیرا ،فرجام خواهی اثر انتقالی ندارد اثر انتقالی:• 

خصوص  . البته در اینشکایت از آرا است ۀالعاداز طرق فوق ، زیرااثر تعلیقی ندارد اصولاً خواهیفرجام اثر تعلیقی:• 
 .کندنمیاجرای حکم را معلق خواهی فرجام ،استثنادر غیر موارد استثنائاتی وجود دارد اما 

 خواهیاستثنائات اثر تعلیقی فرجام

و یا از رأی دادگاه بدوی که مهلت تجدیدنظرخواهی آن گذشته است.  خواهی یا از رأی دادگاه تجدیدنظر استفرجام
 گیرد.صورت می قطعیخواهی فقط از آرای طور کلی فرجامبنابراین به

                                                           
 .762شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1
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براین الاجرا هستند، بناگیرد، آرای قطعی اصولًا لازمخواهی صرفاً از آرای قطعی صورت میگفتیم که فرجام نکته:• 
 گیرد.صورت می الاجرالازمرفًا از آرای خواهی صتوان گفت فرجاممی

واستار همین منظور خخواهی مشخص بشود. بهمند است که رأی اجرا نشود تا نتیجۀ فرجامعلیه علاقهمحکومٌ نکته:• 
 شویم:خواهی است، باید قائل به تفکیک باثر تعلیقی است. برای بررسی اینکه رأی چه زمانی دارای اثر تعلیقی در فرجام

 میلیون ریال. 21به مالی باشد؛ مانند دعاوی مالی بالای محکومٌ .1 

 به غیرمالی باشد؛ مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق. محکومٌ .2 

درصورتی که از سپردن تأمین امتناع  و شودتأمین گرفته می لهمحکومٌز برای اجرای حکم ابه مالی: . محکومٌ 1
 شود. میقرار تأخیر اجرا صادر  نماید،

ادگاه به تشخیص دله از محکومٌرفتن تأمین علیه توقف اجرا را درخواست کند، پذیرش آن و گاگر محکومٌ نکته:• 
 ، بنابراین هیچ الزامی وجود ندارد.است اختیاری

له را مٌودادگاه ملائت محک آنکهمگر  ؛به باشدمحکومٌ ۀباید به انداز حداقل در صورت گرفتن تأمین میزان آن نکته:• 
  .به احراز کندنسبت به جزء محکومٌ

، آرای قابل )چون دعوا مالی است. از دادگاه نخستین صادر شده است خواهیمورد فرجام در این مورد رأی نکته:• 
 (اند.خواهی صادره از دادگاه تجدیدنظر، همه غیرمالیفرجام

 اخواهی(و )مانند. هنگام اجرای حکم است ،زمان گرفتن تأمین نکته:• 

 باشد.می خواهیمورد فرجامرأی  ۀگرفتن تأمین با دادگاه صادرکنند نکته:• 

خواهی از دعاوی مالی از آرای صادره از دادگاه بدوی وجود دارد، بنابراین در دعاوی چون فقط امکان فرجام مثال:• 
خواهی از دادگاه تجدیدنظر ی قابل فرجامکند، زیرا فرض امکان صدور رأی مالمالی همواره تأمین را دادگاه بدوی اخذ می

 منتفی است.(

 .شودقرار تأخیر اجرا صادر میو  شودتأمین گرفته می علیهمحکومٌاز  به غیرمالی:. محکومٌ 2

 .تاس اجباری و تأخیر اجرا علیهاز محکومٌ رفتن تأمینعلیه توقف اجرا را درخواست کند، گاگر محکومٌ نکته:• 

 کند.و دیوان عالی کشور تعیین می مشخص نیست تأمینوع میزان و ن نکته:• 

اهی خو)زیرا آرای قابل فرجام یا تجدیدنظر باشد. بدویدادگاه خواهی، صادره از مورد فرجامممکن است رأی  نکته:• 
 غیرمالی، هم از دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر قابل صدور است.(
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 واخواهی( )مانند. ای حکم استهنگام اجر ،زمان گرفتن تأمین نکته:• 

 باشد.می خواهیمورد فرجامرأی  ۀگرفتن تأمین با دادگاه صادرکنند نکته:• 

کند و اگر رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اگر رأی صادره از دادگاه بدوی باشد، دادگاه بدوی تأمین را اخذ می مثال:• 
 کند.باشد، دادگاه تجدیدنظر تأمین را اخذ می

 د؟کنشود، چه کسی باید تأمین بدهد و کدام مرجع تأمین را اخذ میخواهی میدر یک دعوای مالی، فرجام ل:سؤا• 

دهد و چون آرای دعاوی مالی قابل فرجام همواره از له تأمین میچون دعوا مالی است، بنابراین محکومٌ جواب:
 شود، دادگاه بدوی باید تأمین را اخذ کند.دادگاه بدوی صادر می

 خواهیآیین رسیدگی فرجام

خواهی از آن منظور انجام کارها و تشریفات قانونی دادخواست، به مرجعی که رأی مورد فرجامخواهی بهدادخواست فرجام
خواهی نیز با رود. اگر رأی مورد فرجام، صادره از دادگاه بدوی باشد، انجام کارهای دادخواست فرجامصادر شده باشد می

خواهی نیز با ست و اگر رأی مورد فرجام، صادره از دادگاه تجدیدنظر باشد، انجام کارهای دادخواست فرجامدادگاه بدوی ا
 دادگاه تجدیدنظر است.

 تفاوت عمده وجود دارد: 2ولی  تجدیدنظر است ۀمانند مرحلخواهی، آیین دادرسی فرجام نکته:• 

 روز است. 21واهی خهای مربوط به فرجامخواهی مهلتاول آنکه در فرجام (1

مهلت  رد فوری دادخواست و الصاق آن به دیوار، صدور قرارو  دوم دادخواست ۀنبودن شرایط دستدر صورت  .1
 روز از تاریخ الصاق است. 21شکایت از آن 

 روز است. 01در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظرخواهی  نکته:• 

گویی ( مهلت پاسخگوییپاسخ خوانده ومبرای فرجا و ضمایم آن رسال دادخواستدر تبادل لوایح )ا .2
 روز است. 21خوانده فرجام

 روز است. 01گویی تجدیدنظرخوانده در تبادل لوایح، مهلت پاسخ نکته:• 

های مدیر روز است و همچنین تمام مهلت 01مهلت رفع نقص از دادخواست همیشه در همۀ مراحل  نکته:• 
 روز است.  2دفتر در تمام مراحل 

 .نسخه کافی است یکتنها خواهی فرجام ۀدهندک مثبت سمت دادخواستمدر (2
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علاوۀ های دادخواست باید به تعداد خواندگان بهگفتیم که پیوستدر شرایط دادخواست،  :یادآوری یک قاعده• 
نسخه  یکاست که ارائۀ  خواهیفرجامدر مرحلۀ  0سند مُثبت سمتیک باشد، این قاعده یک استثنا دارد و آن 

 کند.کفایت می

 خواهی تبعیفرجام

 خواهی اصلی است. خواهی اصلی قرار دارد و در حقیقت تابع فرجامخواهی تبعی در مقابل فرجامفرجام

از حکمی که مورد شکایت  ،دهدتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میخوانده میفرجام نکته:• 
ت درخواس تبعاً ،دانده ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میفرجامی است نسبت به جهتی که آن را ب

 طورروز به 21شود که ظرف مدت ابلاغ می خواهفرجامدر این صورت درخواست فرجام تبعی به  .رسیدگی فرجامی نماید
 چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد. هر کتبی پاسخ دهد،

میلیون تومان پول اقامه  01دعوای مطالبۀ « سپیده»علیه خانم « ماهان»فرض کنید آقای  ح و مثال:توضی• 
کند، بنابراین میلیون تومان شناسایی می 7را تنها محق به « ماهان»کند. دادگاه با بررسی دلایل و مستندات پرونده، می

خواهی میلیون تومان فرجام 7برای آنکه از « سپیده»کند. محکوم می« ماهان»میلیون تومان به  7را به پرداخت « سپیده»
خواهی کند، ماند تا مهلت تجدیدنظرخواهی تمام بشود تا بتواند از رأی صادره از دادگاه بدوی فرجامکند، منتظر می

ادگاه در دکند، بعد از ثبت و انجام تشریفات دادخواست فرجام خواهی را تقدیم میدادخواست فرجام« سپیده»که زمانی
روز به آن پاسخ بدهد.  21شود تا او ظرف مدت ابلاغ می« ماهان»خواهی و ضمائم آن به بدوی، دادخواست فرجام

حقی شده است نیز به صورت میلیون تومانی که محکوم به بی 0تواند ضمن به پاسخ به دادخواست، از آن می« ماهان»
ابلاغ  «(سپیده)»خواه اصلی خواهیِ تبعی او، به فرجامو فرجام« ماهان»های خواهی کند. در این صورت پاسختبعی فرجام

ای که به روزه 21پاسخ بدهد. بعد از مهلت « ماهان»خواهِی تبعی روز فرصت دارد که به فرجام 21شود و او نیز می
 شود.ستاده میخواهی تبعی همگی به دیوان عالی کشور فرشود، پرونده و دادخواست و فرجامداده می« سپیده»

 خواهی تبعی نیازی به دادخواست و تشریفات و پرداخت هزینۀ دادرسی ندارد.فرجام نکته:• 

 شود.ه میپذیرفت ،واقع شده اصلی کسی که طرف درخواست فرجامفقط از خواه و فرجام تبعی در مقابل فرجام نکته:• 

حق درخواست فرجام  اید و یا دادخواست او رد شود،خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماگر فرجام نکته:• 
 گردد.بلا اثر می ،اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد شود وساقط میخوانده برای فرجامتبعی 

 رسیدگی در دیوان عالی کشور

مقیم  دو تکمیل دادخواست برای افرا خواهیفرجاماز قبیل  آیین دادرسی مدنی، مواعد مقرر در قانون ۀکلی نکته:• 
 باشد.ماه از تاریخ ابلاغ می 2خارج از کشور 

                                                           
 نامۀ قیم و...سند مثبت سمت مانند وکالتنامه، شناسنامۀ ولی، قیم .1
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 ورعالی کش قرار ابطال دادخواست توسط دیوان خواهتوسط فرجام خواهیفرجام استرداد دادخواستدرصورت  نکته:• 
 .گرددشود و رأی نیز نهایی میصادر می

ادگاه یک نسخه از دادخواست و خواهی تکمیل شده باشد، مدیر دفتر ددر صورتی که دادخواست فرجام نکته:• 
پس از انقضای مهلت یاد  روز به طور کتبی پاسخ دهد، 21دارد تا ظرف های آن را برای طرف دعوا ارسال میپیوست

الی ع پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته به دیوان ،شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد
 فرستد.کشور می

همانند مرحلۀ بدوی، رئیس شعبۀ اول دیوان عالی کشور، به میل خود پرونده را به یکی از شعب دیوان جهت  نکته:• 
 دهد.رسیدگی فرجامی ارجاع می

 .انونمگر به تجویز ق ،الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع دادتوان آن را از شعبه مرجوعٌنمی ،پس از ارجاع پرونده نکته:• 
 ست.ا ها نیز الزامیدادگاه ۀکلی قرره در مورد رسیدگیاین مرعایت 

نوبت و  تیپرونده را با رعا ،یاز معاونان و یکی ای وانید سیکشور، رئ یعال وانیپس از وصول پرونده به د نکته:• 
به که  یمگر در موارد ،کندیم یدگیبه نوبت رس هیالمرجوعٌ ۀشعب ،دینمایارجاع م وانیاز شعب د یکیوصول به  بیترت

 باشد. یخارج از نوبت ضرور یدگی، رسکشور یعال وانید سیرئ صیبه تشخ ای موجب قانون

 یرد،گعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می رسیدگی در دیوانهمانند مرحلۀ تجدیدنظرخواهی،  نکته:• 
 کننده حضور آنان را لازم بداند.رسیدگی ۀردی که شعبامگر در مو

وسیلۀ تبادل لوایح رعایت شده است، خواهی، چون اصل تناظر بهلۀ تجدیدنظرخواهی و فرجامدر مرح توضیح:• 
 اصولاً نیازی به تشکیل جلسۀ رسیدگی نیست.

مستشار(  2قاضی )یک رییس شعبه و  0 شعب دیوان عالی کشور مانند شعب دادگاه تجدیدنظر، متشکل از نکته:• 
 کند.قاضی رأی را صادر می 2است که با حضور حداقل 

خوانده رأی یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را برای فرجام ۀابتدا مدیر دفتر دادگاه صادرکنند نکته و توضیح:• 
عم از این که پاسخی رسیده باشد یا پس از پایان مهلت ا پاسخ دهد، ماه 2روز یا  21حسب مورد ظرف  هفرستد کمی
ه یکی از پرونده را ب (عالی کشور )رییس دیوان اول دیوان ۀرئیس شعب ،شودارسال میپرونده به دیوان عالی کشور  ؛خیر

ت بنو که یوقت گیرد،شود و در نوبت رسیدگی قرار میالیه ثبت میمرجوعٌ ۀپرونده در دفتر شعب دهد،شعب دیوان ارجاع می
یکی از اعضای شعبه به نوبت با تعیین رییس شعبه یک گزارش جامع از روند پرونده  یارییس شعبه  برسد،گی فرا رسید

کند خواهی با نوشتن استدلال تهیه میخواه و بررسی جهات رسیدگی فرجامو ماهیت دعوا با بررسی تمام اعتراضات فرجام
 کند.می نقضیا )تأیید(  ابرامرأی را قاضی(  2)اعضای اکثریت  یرارساند و رئیس شعبه با اخذ آرئیس شعبه می نظرهب و

وشته نتخلف با استدلال  ملاحظه شود،رأی  ۀتخلفی از قاضی صادرکنند ،عضو ممیزتوسط گزارش  ۀاگر در حین تهی
 شود.انتظامی قضات اعلام می دادسرایتخلف به  ،سپس با دستور رییس شعبه شود ومی
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نجام ا توسط رئیس شعبه یا یکی از اعضای شعبه به نوبت با تعیین رئیس شعبهاز پرونده، جامع گزارش  ۀتهی نکته:• 
 شود.می

 ادسرایدرأی با استدلال نوشته شده و دستور فرستادن این گزارش به  ۀگزارش تخلفات قاضی صادرکنند نکته:• 
 0شود.انتظامی قضات توسط رئیس شعبه داده می )نه دادگاه(

دادستان  ۀنظر نمایند مگر اینکه دیوان حضور آن ها را الزامی بداند. ،ستا دگی بدون حضور اصحاب دعوارسی نکته:• 
 نماید.طبق نظر اکثریت رأی را ابرام یا نقض می دیوانمشورتی دارد.  ۀجنب صرفاً ،در صورت حضور کشور کل

 کند.اگر دیوان، رأی را نقض کند، خودش رسیدگی ماهوی نمی نکته:• 

ۀ ل)مشابه مرح. چند به آن استناد نشده باشد هر شود،در صورت وجود هر یک از جهات نقض، رأی نقض می نکته:• 
 تجدیدنظر(

 موارد نقض

ایم، در اینجا صرفاً نکاتی را یادآوری در خصوص قواعد و احکام صلاحیت مفصلاً توضیح داده . عدم صلاحیت؛1
 کنیم:می

 چه خوانده ایراد کرده باشد چه نکرده باشد، ، بنابراینمره استآقواعد  ءزج صلاحیت ذاتی عدم صلاحیت ذاتی:• 
 شود.شود و به مرجع صالح ارسال میرأی نقض می

 یراد شودنسبت به آن ا تا پایان اولین جلسۀ دادرسیباید  ، بنابراینقواعد مخیره است ءجز عدم صلاحیت محلی:• 
 تا موجب نقض رأی بشود.

 شود.ی به دلیل عدم صلاحیت، نقض شود، پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارسال میچنانچه رأ نکته:• 

 زمان تقدیم دادخواست ملاک و مناط است.صلاحیت محلی در  صدور رأی و زمان صلاحیت ذاتیدر  نکته:• 

جام نطباق رأی فریوان عالی کشور انطباق یا عدم ااصولاً د . مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و قانونی؛2
کند و تغییراتی که پس از صدور رأی به عمل آمده بررسی می مورد فرجامزمان صدور رأی خواسته را با مقررات حاکم در 

 تأثیر است.القاعده در رأی دیوان بیعلی

 ،نخلاف موازین شرعی باشد. در صورت نبودن قانو آن چند هر ،رأی باید مطابق قانون باشد( موازین شرعی: 1
 شود.حقوقی رجوع می کلی ها به اصولسپس به فتاوای معتبر و در صورت نبودن این و به منابع معتبر فقهی ابتدا

                                                           
تخلف باید به دادسرای انتظامی قضات اعلام شود، زیرا دادگاه عالی انتظامی قضات به عالی انتظامی قضات نام برده شده است، اما در حال حاضر « دادگاه»از عبارت  322در مادۀ  .1

 (1320قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  33و مادۀ  22مادۀ  4نماید. )بند موجب کیفرخواست دادستان انتظامی قضات و در محدودۀ آن رسیدگی می
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نباید  ،تنها در صورتی که رأی به استناد منابع معتبر فقهی، فتاوای معتبر یا اصول حقوقی صادر شده است نکته:• 
استناد قانون صادر شده باشد، بهانۀ غیرشرعی بودن آن قابل قبول بنابراین اگر رأی به  مخالف با موازین شرعی باشد.

 نیست.

امل ش ، بنابراینشودشامل قوانین شکلی هم می شود، بلکهنمیماهوی  شامل قوانینقانون تنها  ( قانون:2
 شود.می نیز های دولتینامهها و آییننامهتصویب

گر آنکه م ،ستا هادادگاه مکلف به اجرای آن ،مخالف قانون باشدا هنامهتصویبها و نامهدر صورتی که آیین نکته:• 
 0ها از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد.حکم ابطال آن

 ثیاز ح نیخود و همچن تیو اهل هیمسائل مربوط به احوال شخص ثیاز ح ،رانیدر خاک ا میاتباع خارج مق نکته:• 
 2مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. و نیقوان عیمط ،در حدود معاهدات ،هیحقوق ارث

ون در حکم قان ،دول منعقد شده باشد ریو سا رانیدولت ا نیب یکه بر طبق قانون اساس یمقررات عهود نکته:• 
 0است.

خواسته( است. مثلاً اگر رأی صادره از مورد فرجام )رأی فرجاممقررات قانونی در زمان صدور رأی ملاک  نکته:• 
 خواهی قرار گرفته باشد، ملاک مقررات قانونی زمان صدور رأی دادگاه بدوی است.رد فرجامدادگاه بدوی مو

 ؛. عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا3

درخصوص قواعد آمره، نیازی به ایراد توسط اصحاب دعوا نیست و دادگاه باید  واعد آمره:اصول دادرسی و ق• 
سبت کند، چه نای رعایت نشده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض میبنابراین اگر قاعدۀ آمره رأساً به آن توجه کند.

 به آن ایراد شده باشد و چه نشده باشد.

قواعد مخیره، جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا هستند و نیاز به ایراد یا اختیار کردن یکی از اصحاب  قواعد مخیره:• 
کند که توسط یکی از اصحاب دعوا واسطۀ عدم رعایت قواعد مخیره نقض میانی رأی بهدعوا دارد. دیوان عالی کشور زم

 نسبت به آن ایراد شده باشد.

ای از باید به درجه ره(یمخ قواعد )چه قواعد آمره چه اصول دادرسی در هر مورد 4به نظر استادان حقوق نکته:• 
 ها()مانند اصل علنی بودن دادگاه د.رأی را از اعتبار بینداز ،اهمیت باشد که عدم رعایت آن

 شود.می نقض بلاارجاعرأی مؤخر  اما بماند،رأی نخست باید معتبر و باقی مغایر؛  ی. صدور آرا4

                                                           
 .203دنی، جلد دوم، شمارۀ شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی م .1

 قانون مدنی. 7مادۀ  .2

 قانون مدنی. 2مادۀ  .3

 .207شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .4
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 را مالک« شهرام»شود که رأیی صادر می« فردین»و آقای « شهرام»تصور کنید در یک دعوا بین آقای  مثال:• 
کند و چون دادگاه اقامه می« شهرام»دعوای مالکیت همان ملک را علیه  دوباره« فردین»ملک شناخته است. بعدها 

« فردین»شود و صادر می« فردین»متوجه اعتبار امر قضاوت شده نشده است و یا اشتباه کرده است،  بار دوم رأی به نفع 
 ست.ر مختوم رعایت نشده اکند. رأی دوم در دیوان عالی کشور قابل نقض است، زیرا اعتبار امرا مالک ملک شناسایی می

کند و آن طور کلی گفتیم که زمانیکه دیوان عالی کشور رأیی را نقض کند، خودش به آن رسیدگی نمیبه نکته:• 
دهد. اما در این مورد، وقتی که رأی دعوای مؤخر نقض شود، دیگر به دادگاهی را به دادگاه دیگر جهت رسیدگی ارجاع می

شود، ه میگفت نقض بلاارجاعشد، به این نقض، ، زیرا اساساً دعوای دوم نباید پذیرفته میشودجهت رسیدگی ارجاع نمی
 شود.مرجعی ارجاع نمیهیچ شود، اما پرونده جهت رسیدگی به زیرا رأی نقض می

؛ چه آخرین ابلاغ مربوط به رأی است آخرین رأیابلاغ روز از تاریخ  21خواهی در این فرض، مهلت فرجام نکته:• 
 اول باشد و چه مربوط به رأی دوم باشد.

ما نقض ا کند.می نقضآن را نیز  ملاحظه کند،نیز موجبات نقض را  نخستدر رأی  کشور اگر دیوان عالی نکته:• 
 کند.رأی اول، نقض بلاارجاع نیست، بلکه پرونده را به مرجعی جهت رسیدگی ارجاع می

ادگاهی با اتکا به تحقیقات ناقص و عدم توجه به دلایل طرفین، اگر د عدم توجه به دلایل: یا. نقص تحقیقات 5
ص، صرف نظر از آنکه حکم یا قرار صادر شود و با ذکر موارد نقنقض میدر دیوان عالی کشور أی رأی صادر کند، آن ر

 .شودتکمیل تحقیقات فرستاده می جهت کنندۀ رأیبه همان دادگاه صادر شده باشد،

کند و دادگاه خانواده تقاضای طلاق می در دادگاه خانواده به جهت بیماری خاص شوهر،جه زوتصور کنید  مثال:• 
این رأی  .کندصادر میطلاق را و صرفاً با نظر پزشک عادی رأی  )پزشکی قانونی( نظر پزشک متخصصاستعلام بدون 

فرستاده  رأی ۀگاه صادرکنندداد همان به )پزشکی قانونی( و برای گرفتن نظر پزشک متخصص شودمیدر دیوان نقض 
 شود.می

ی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته أچنانچه مفاد ر. تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رأی: 6
 .گرددی یادشده نقض میأای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رباشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده

با اسباب موجهه و استدلالات موجود در رأی در تعارض باشد، آن رأی قابل نقض  صادره،چناچه مفاد رأی  توضیح:• 
 در دیوان عالی کشور است.

ها را معتبر اعلام تصور کنید قاضی در قسمت اسباب موجهۀ رأی خود، ادلۀ خواهان را پذیرفته است و آن مثال:• 
کرده است. در این صورت رأی صادره در مرحلۀ  حقی خواهان صادرکرده است، اما در قسمت منطوق حکم، حکم به بی

 خواهی قابل نقض است.فرجام
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 ۀنامدر مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین. سوء تعبیر قرارداد: 7
ی صادره در آن خصوص نقض أداده شود، ر طرفین قراردادمعنای دیگری غیر از معنای مورد نظر  ،مربوط به آن قرارداد

 .گرددمی

اگر دادگاه قرارداد را طور  همان معنایی را بدهد که مورد نظر طرفین قرارداد است. ،دادگاه باید به قرارداد توضیح:• 
دیگری به غیر از آن چیزی که قصد و ارادۀ طرفین بوده است تفسیر یا تعبیر کند و رأی صادر کند، آن رأی قابل نقض 

 خواهی در دیوان عالی کشور است.فرجام در مرحلۀ

نیست که  رسیدگی مرجع سومِ عالی کشور دیوانمذکور در رأی:  مدارک، اسناد و مندرجات. عدم صحت 8
 .اصالت مندرجات مذکور در رأی را بررسی ماهوی کند

مگر آنکه عدم  ؛هامنظور عدم صحت معنوی اسناد است نه عدم صحت مادی آن، 0به نظر استادان حقوق نکته:• 
 صحت مادی اسناد با توجه به دلایل موجود در پرونده محرز باشد.

ولی چون سند عادی است نه ، (دارد )صحت مادی عدم صحت معنوی مانند اینکه سندی دارای اعتبار است مثال:• 
 ()عدم صحت معنوی. کندنکاح را ثابت نمی ،رسمی

 توان نکاح را ثابت کرد.ولی با آن نمی ،دیک قرارداد اجاره ممکن است معتبر باش مثال:• 

موضوع سند، نکاح است ولی سند ممکن است جعلی یا ساختگی  آن است کهعدم صحت مادی منظور از  نکته:• 
اگر دیوان بدون نیاز به رسیدگی ماهوی احراز کند که صحت مادی سندی مشکل دارد، رأی مورد فرجام را نقض  باشد.

 کند.می

شود، هرچند که به آن جهت استناد نشده باشد. ورت وجود هر یک از جهات نقض، رأی نقض میدرص یادآوری:• 
 )همانند مرحلۀ تجدیدنظر(

 تصمیمات دیوان عالی کشور

 شود:در حالات زیر، رأی فرجام خواسته ابرام )تأیید( می . ابرام رأی؛1

 .گرددو رأی ابرام شده، نهایی می کندمیدیوان عالی کشور رأی ابرام  ( مطابقت رأی با قوانین و مقررات:1

 کند.رأی قبلی را ابرام می ،ضمن اعلام غیر قابل استماع بودن آن عالی کشور دیوان( غیرقابل فرجام بودن رأی: 2
 گردد.رأی ابرام شده، نهایی می

 ست.خواهی نیمیلیون ریال، قابل فرجام 21دعوای مالی با خواسته یا بهای خواستۀ زیر  مثال:• 

                                                           
 .213شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1
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ام انج تصحیح رأی و ابرام آن توسط دیوان عالی کشورخوردگی در رأی فرجام خواسته: ( اشتباه یا قلم3
 گردد.رأی ابرام شده، نهایی می شود.می

ابرام  به صورت قرار، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد که حکم مورد فرجام را( ابرام حکم در قالب قرار: 4
 کند.

قسمتی  و را ابرام کند قسمتی از رأیتواند دیوان میخواسته به بیش از میزان خواسته: رجام( صدور حکم ف5
 .کند نقض بلاارجاع را که بیش از میزان خواسته است

میلیون تومان را قید کرده است، اما دادگاه  01فرض کنید خواهان در مرحلۀ بدوی، در خواستۀ خود مبلغ  مثال:• 
 21تواند ظرف مهلت علیه پس از گذشت مهلت تجدیدنظر، میون تومان حاکم کرده است! محکومٌمیلی 01به را بدوی او 
کند )البته اگر صحیح و مطابق قانون باشد( میلیون تومان را ابرام می 01خواهی کند و دیوان عالی کشور مبلغ رو فرجام

 ارد فراتر از خواستۀ خواهان حکم صادر کند.کند، زیرا دادگاه حق ندمیلیون اضافی را نقض بلاارجاع می 1و مبلغ 

 شود:در حالات زیر رأی فرجام خواسته نقض می؛ . نقض رأی2

پرونده را به مرجع صالح ارسال  کند وعالی کشور، رأی را نقض می دیوان( به سبب عدم صلاحیت دادگاه: 1
باهی رخ داده باشد یا سپس مرجع استثنایی در ارجاع اشت آنکهمگر  .الیه مکلف به رسیدگی استکند، مرجع مرجوعٌمی

 دیگری به موجب قانون تعیین گردد.

دادگاه همان به  ص، پرونده رابا ذکر موارد نق کند ودیوان عالی کشور، رأی را نقض می ( نقص تحقیقات:2
 .کندارسال میرأی  ۀصادرکنند

 موارد نقض بلاارجاع؛• 

 اگر یکیرأی نخست نیز کند. درخصوص مینقض بلاارجاع  را ررأی مؤخدیوان عالی کشور،  مغایرت آرا: .1
 .خواهد شد، نقض وجود داشته باشد جهات نقضاز 

 روز از تاریخ ابلاغ آخرین رأی است. 21خواهی در این فرض، مهلت فرجام نکته:• 

بلاارجاع  ضرأی نسبت به خواسته ابرام و نسبت به مازاد نق. صدور حکم فرجام خواسته فراتر از خواسته: 2
 شود.می

در این خصوص سایر موارد نقض )به غیر از عدم صلاحیت و نقص تحقیقات(،  ( نقض رأی به سایر جهات:4
 قاعدۀ زیر را یاد بگیرید:
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اگر دادگاه صادرکنندۀ رأی، رسیدگی ماهوی کرده باشد: پرونده به شعبۀ دیگر از حوزۀ همان دادگاه ارجاع  ▪
 عرض ارجاعترین شعبۀ دادگاه هماز یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیک شود و اگر آن حوزه بیشمی
 شود.می

اگر دادگاه صادرکنندۀ رأی، رسیدگی ماهوی نکرده باشد: پرونده به همان دادگاه جهت رسیدگی ماهوی ارجاع  ▪
 شود.می

 کنیم:با استفاده از قاعدۀ فوق، حالاتی را برای شما بررسی می مثال:• 

صادر کرده باشد و دیوان عالی کشور آن حکم را نقض کند: پرونده به شعبۀ دیگر  حکمصور کنید دادگاه بدوی ت. 1
بوده است، دیوان پرونده را در همان  04شود. )مثلاً دادگاه صادرکنندۀ رأی، شعبۀ از همان حوزه جهت رسیدگی ارجاع می

، رسیدگی ماهوی کرده است و دیگر حکمدۀ رأی، الزاماً با صدور دهد.( زیرا دادگاه صادرکننارجاع می 07حوزه به شعبۀ 
 0توان به همان دادگاه ارجاع داد.نمی

)قاطع( صادر کرده باشد و دیوان عالی کشور آن قرار را نقض کند: پرونده به همان  قرارتصور کنید دادگاه بدوی  .2
شود. زیرا دادگاه صادرکنندۀ رأی، با صدور قرار میدادگاه )همان شعبه( صادرکنندۀ قرار جهت رسیدگی ماهوی ارجاع 

 رسیدگی ماهوی نکرده است.

تصور کنید دادگاه بدوی حکم صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرده باشد و دیوان عالی کشور  .3
شود. )مثلًا سیدگی ارجاع میحکم دادگاه تجدیدنظر را نقض کند: پرونده به شعبۀ دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان جهت ر

دهد.( زیرا ارجاع می 6بوده است، دیوان پرونده را در دادگاه تجدیدنظر به شعبۀ  0دادگاه تجدیدنظر صادرکنندۀ رأی شعبۀ 
سیدگی تواند به پرونده ردادگاه تجدیدنظرِ تأییدکنندۀ حکم، با تأیید حکم رسیدگی ماهوی انجام داده است و دیگر نمی

 کند.

صور کنید دادگاه بدوی حکم صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار صادر کند و دیوان عالی کشور قرار دادگاه ت. 4
را شود. زیتجدیدنظر را نقض کند: پرونده به همان شعبۀ تجدیدنظر صادرکنندۀ قرار جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می

 است. دادگاه تجدیدنظر با صدور قرار، رسیدگی ماهوی انجام نداده

تصور کنید دادگاه بدوی قرار صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار را تایید کند و دیوان عالی کشور قرار صادره  .5
از دادگاه تجدیدنظر را نقض کند: پرونده به همان شعبۀ دادگاه بدوی صادرکنندۀ قرار جهت رسیدگی ماهوی ارجاع 

ای تواند برای اولین بار به پروندهرده است و دادگاه تجدیدنظر نیز نمیشود. زیرا دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی نکمی
 2رسیدگی ماهوی کند.

 مرحلۀ پسافرجام

                                                           
 شود.اشد، حکم محسوب میرأیی که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن ب .1

 ای رسیدگی کند که یک بار در مرجع پایینی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.تواند به پروندهدادگاه تجدیدنظر، اصولاً فقط می .2
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کند و پرونده را برای رسیدگی به یک دادگاه شود که دیوان عالی کشور رأی را نقض میاین مرحله به زمانی اطلاق می
 دگی مرحلۀ پسافرجام چگونه است.خواهیم بدانیم آیین رسیکند. میتر ارسال میپایین

ی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام أالیه با لحاظ ردادگاه مرجوعٌپس از نقض رأی و ارجاع،  نکته:• 
ت از الا با تعیین وقت و دعو نماید وی میأر یدیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشا

 .ی خواهد نمودأر یانشا م لازم را معمول وطرفین، اقدا

کند و رأی الیه بدون نیاز به تشکیل جلسۀ رسیدگی، به پرونده رسیدگی میدر این مرحله دادگاه مرجوعٌ :توضیح• 
 شود.کند، مگر آنکه به توضیحات اصحاب دعوا نیاز باشد که در این صورت جلسۀ رسیدگی تشکیل میصادر می

 تقدیم دادخواست جدید لازم نیست. ،رسیدگی به دعوا پس از نقض برای تجدید نکته:• 

در نتیجه اگر قبل از نقض  ،گیرنداصحاب دعوا در همان وضعیت قبل از نقض قرار می ،بعد از نقض رأی نکته:• 
، ت. همچنین اگر رأی قبل از نقض به صورت غیابی صادر شده استواند غیابی باشدرأی حضوری بوده بعد از نقض نمی

 0درصورتی که غایب در مرحلۀ پسافرجام نیز غایب بماند، رأی غیابی خواهد بود.

، باشدمیمجاز ن تغییر نحوه دعوا و... تغییر خواسته، افزایش خواسته، )در مرحلۀ پسافرجام( بعد از نقض رأی نکته:• 
سته چون در تمام مراحل دادرسی ق.آد.م. مخصوص اولین جلسۀ رسیدگی بدوی است. البته کاهش خوا 98اختیارات مادۀ 

 شود.مجاز است، در مرحلۀ پسافرجام نیز مجاز محسوب می

 ممنوع است. ثولی جلب ثال است، ورود ثالث مجاز رأی )در مرحلۀ پسافرجام(، پس از نقض نکته:• 

 رأی اصراری

 کنیم:مراحل صدور رأی اصراری و احکام آن را در ذیل بیان می

وان خواهی بشود، شعبۀ دیگر از حکم صادره از دادگاه تالی )دادگاه بدوی یا تجدیدنظر( فرجامهمانطور که گفتیم ا .1
ند، شود، ولی اگر حکم را نقض کتواند حکم را یا ابرام کند یا نقض کند، اگر ابرام کند، حکم نهایی میعالی کشور می

 کند.پرونده را جهت رسیدگی به یک مرجع تالی دیگر ارجاع می

الیه، به پرونده رسیدگی بکند و رأیی یکسان یا مشابه با رأی منقوض صادر کند )همان مرجع تالیِ مرجوعٌ اگر .2
 صادر کرده است، زیرا به رأی قبلی اصرار ورزیده شده است. رأی اصراریرأیی که ابتدا صادر شده بود(، 

رود. شعبۀ دیوان یا باید دیوان عالی کشور میخواهی بشود، دوباره رأی به شعبۀ اگر مجدداً از رأی اصراری فرجام .3
 دیوان عالی کشور هیأت عمومی حقوقیشود( و یا باید آن را به رأی اصراری را ابرام کند )که در این صورت نهایی می

 ارجاع دهد.

                                                           
 .233شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1
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عمومی حقوقی  تتواند رأی اصراری را نقض کند، بنابراین یا باید آن را ابرام کند و یا به هیأشعبۀ دیوان نمی نکته:• 
 دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ارجاع دهد.

( یا شودهیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور، رأی اصراری را یا باید ابرام کند )که در این صورت نهایی می .4
آن را نقض کند. درصورتی که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور، رأی اصراری را نقض کند، پرونده را به مرجع 

 کند.مرجع تالی قبلی( ارجاع می 2غیر از الی دیگری )بهت

 هیچ عنوان قابل اعتراض نیست.مرجع تالی سوم، هر رأیی صادر بکند نهایی است و دیگر به .5

دلال کند استتواند صادر کند اما ملزم است در رأیی که صادر میمرجع تالی سوم، هر رأیی که بخواهد می نکته:• 
 دیوان عالی کشور را رعایت کند. هیأت عمومی حقوقی

اگر مرجع تالی سوم، استدلال هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور را در صدور رأی نهایی رعایت نکند،  نکته:• 
 شود.این رأی باز هم تحت هیچ عنوانی قابل شکایت نیست و در هر صورت نهایی می

هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور، رأی نهایی را اگر قاضی مرجع تالی سوم، بدون رعایت استدلال  نکته:• 
توان از او خسارت گرفت. اما در هر صورت رأی او نهایی است و قابل صادر کند، مرتکب تخلف انتظامی شده است و می

 اعتراض نخواهد بود.
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ادـنــاس  
 ق.م.( 0011تا  0284ق.آ.د.م. و  228تا  216)مواد 

 ق.م.( 0284دفاع قابل استناد باشد. )مادۀ  سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا تعریف سند:• 

 ق.م.( 0286)مادۀ  .رسمی و عادی :سند بر دو نوع است نکته:• 

 سند رسمی

رین موأثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر م ۀاسنادی که در ادار تعریف سند رسمی:• 
 ق.م.( 0287)مادۀ  .ظیم شده باشند رسمی استها بر طبق مقررات قانونی تنرسمی در حدود صلاحیت آن

 :رکن دارد 0 سند رسمیبنابر تعریف فوق،  نکته:• 

 مأمور دولتی![لزوماً ]نه  ؛مور رسمیأم ۀتنظیم به وسیل .1

 ؛در تنظیم سند أموررعایت حدود صلاحیت م .2

 .رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند .3

لای ت مدیره کانون وکأمانند هیت، بینی شده اسیت او در قانون پیشمورأمور رسمی شخصی است که مأم :نکته •
 .دادگستری

شود، بلکه ممکن است شخصی از جانب قانون دقت کنید، مأمور رسمی صرفًا مأمورین دولتی را شامل نمی نکته:• 
أمور دولت گستری که مصلاحیت تنظیم سندی خاص را داشته باشد، اما مأمور دولت نباشد؛ مانند رئیس کانون وکلای داد

 کند.نیست اما سند رسمی )پروانۀ وکالت( تنظیم می

 .صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد ۀباید در محدود أمورم :نکته •
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 اند:نوع تشریفات 2اسناد رسمی، دارای نکته: • 

برای  هاهامنتشریفاتی که در قانون و آیین ند، ماناندازدها سند را از رسمیت میتشریفاتی که عدم رعایت آن. 1
 .شده استتنظیم سند رسمی پیش بینی

 ابطال تمبر اسناد. عدم مانند ،اندازدمینها سند را از رسمیت تشریفاتی که عدم رعایت آن. 2

تلقی شدن  یالتحصیلی دانشگاه، تمبر باطل نشده باشد، عدم ابطال تمبر موجب عاداگر بر روی گواهی فارغ مثال:• 
 شود.آن سند نمی

 اند از:برخی مصادیق سند رسمی عبارت نکته:• 

 و... هاانها و فرمقانونمانند  ؛اسناد قانونی. 0
 و... دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری ؛ ماننداسناد اداری .2
 و... هامجلسو صورت ی صادر از دادگاهاحکام و قرارها ؛ ماننداسناد قضایی .0
 اسناد رسمی یا ادارۀ ثبت و...تنظیمی در دفاتر  اسناد. 4
 رسمی دادگستری و... پروانه وکالت و جواز کارشناس :غیره .1

 اند از:عبارت سند رسمیدهندۀ اجزای تشکیل نکته:• 

 شود.می هاو اثر انگشت مهرها ،امضاها شامل خطوط، :محتویات .1

 شود.دلول داخل سند میشامل مفاد یا مفاهیم یا م :مندرجات .2

 مندرجات سند رسمی، ممکن است یکی از موارد زیر باشد: نکته:• 

 مور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشتهأقسمتی از مندرجات سند که م أمور:های ماعلام .1
 توسط مأمور رسمی. هویت امضا کنندگان تأیید مانند است.

. تاس مور رسمیأدر حضور مشخاص رجات سند که حاکی از اظهارات اقسمتی از مند :های اشخاصاعلام .2
را دریافت کرده  ثمنمانند این که فروشنده اقرار نموده  )مأمور رسمی اظهارات اشخاص را درج کرده است(،

 .است

 ، باید به صورت زیر قائل به تفکیک شد:سند رسمی اعتباردر خصوص  نکته:• 

 .کرد جعلتوان ادعای نها مینسبت به محتویات ت :محتویات .1

 باید قائل به تفکیک شد: :مندرجات .2
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، هرسمی بر خلاف حقیقت امری را در سند قید نمود مأمورمدعی باشد  که هرکس :مورأهای ماعلام( 1
 .راهی جز ادعای جعل ندارد

 باید قائل به تفکیک شد:: های اشخاصاعلام( 2

جز از راه ادعای غ اظهارات را ثبت کرده است: اگر شخص معتقد باشد که مأمور به درو .1
 .گفته نشده است أمورتوان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات در حضور مجعل نمی

اگر شخص معتقد باشد که خود او اظهارات غیرواقع کرده است: در این حالت نیازی به  .2
 خواقع رالیف ،اعلام نموده مأمورکه اموری را که نزد صرف اثبات این ادعای جعل نیست، بلکه

 کند.، کفایت مینداده است

کند که ثمن معامله را دریافت شخصی با دریافت چک، نزد مأمور رسمی اقرار می مثال:• 
تواند اثبات شود که چک بلامحل بوده است. در این فرض میکرده است. اما بعداً متوجه می

 ، واقعیت نداشته است.کند که امری را که نزد مأمور رسمی اعلام نموده

 توان اجرایی سند رسمی

 شود:کار برده میمفهوم اعم و اخص به 2الاجرا به اسناد لازماصطلاح  نکته:• 

مراجعه به  اب ،سندی است که تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن اعم: به مفهومالاجرا سند لازم .1
 .تشکیلات اجرایی مربوط ممکن است

م که در حکهستند اسناد عادی نیز الاجرا و سناد رسمی لازمبه مفهوم ا :به مفهوم اخصاجرا السند لازم .2

 مانند چک. .امکان پذیر است اجرای ثبتها توسط اجرای آن وباشند میالاجرا سند لازم

 شوند:دسته تقسیم می 2عموماً به  :تشکیلات اجرایی• 

 .ستا گاه هاداد یآن اجرای آرا ۀوظیف :اجرای دادگستری .1

 .الاجرا به مفهوم اخص استآن اجرای اسناد لازم ۀوظیف :اجرای ثبت .2

 ؛دنینماالاجرای مربوط به خود را اجرا میتشکیلات اجرایی دیگری نیز وجود دارد که هر یک از اسناد لازم :نکته• 
 .مانند اجرای ادارات دارایی و گمرک

تواند یم ، بلکهآن حتماً به دادگستری مراجعه کند ۀدارند که لازم نیست ،الاجرا به مفهوم اخصدر سند لازم :نکته •
 .خواست اجرا نمایدرتنظیم کننده سند یا اجرای ثبت مراجعه نموده و د ۀدفترخان به

 الاجرا هستند. مانند سند مهریه.برخی اسناد رسمی لازم نکته:• 
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 ند مالکیت.الاجرا نیستند. مانند سبرخی اسناد رسمی لازم نکته:• 

مکن است مدر عین حال  .دارندناصولًا تفاوت اساسی با یکدیگر  اثبات دعوا از حیث توان اثباتی، ۀادلتمامی  نکته:• 
وسیلۀ سند رسمی، امکان اثبات آن ادعا وجود نداشته در برخی موارد، سند رسمی موضوعیت داشته باشد، یعنی بجز به

 ذیر است.پتنها با سند رسمی امکان که ملاک ثبت شدهاثبات مالکیت نسبت به ا باشد. مانند

 اسناد تنظیم شده در خارج از ایران

را خواهند داد که آن اسناد مطابق  یهمان اعتبار ،خارجه یشده در کشورها میبه اسناد تنظ رانیمحاکم ا نکته:• 
 ق.م.( 0291)مادۀ  :نکهیمشروط بر ا ،باشدیشده دارا م میکه در آنجا تنظ یکشور نیقوان

 باشد. فتادهیاز اعتبار ن یاز علل قانون یاسناد مزبوره به علت (اولاً

 نباشد. رانیا ۀاخلاق حسن ای ینظم عمومه مربوطه ب نیها مخالف با قوانمفاد آن (اًیثان

 زیرا ن رانیشده در ا میاسناد تنظ ،عهود ایخود  نیشده به موجب قوان میکه اسناد در آنجا تنظ یکشور (ثالثاً
 معتبر بشناسد.

 ینسولک ایو  یاسیس ندهینما ایشده  میکه سند در آنجا تنظ یدر کشور رانیا ینسولک ای یاسیس ۀندینما (رابعاً
 است. افتهی میمحل تنظ نید که سند موافق قواننباش کرده قیتصد رانیکشور مزبور در ا

 ای یاسیس ۀندیخود به توسط نما میمحل تنظ نیبا قوان ق.م. 0291 ۀهر گاه موافقت اسناد مزبور در ماد نکته:• 
ه است که وزارت امور خارج نیمتوقف بر ا رانیقبول شدن سند در محاکم ا ،باشدشده  قیتصد رانیخارجه در ا ینسولک
 ق.م.( 0296)مادۀ  کرده باشند. قیدتص خارجه را ۀندینما یامضا ،اتیو ولا الاتیدر خارج تهران حکام ا ایو 

 اسناد عادی

گانۀ سند رسمی را نداشته باشد، سند عادی محسوب یکی از ارکان سهحتی هرگاه سند،  تعریف سند عادی:• 
 شود.می

سند  آنظیم صلاحیت تن ،مورأم نتهیه شده لیک ،اسناد تنظیم مورین رسمیأیکی از م ۀهرگاه سند به وسیل نکته:• 
مهر  ای در صورتی که دارای امضاسند مزبور  ،م سند نکرده باشدقانونی را در تنظیۀ را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر

 ق.م.( 0290)مادۀ  .عادی است ،طرف باشد

 ق.م.( 0289)مادۀ  .اسناد عادی است سایرق.م.،  0287ۀ در ماد هغیر از اسناد مذکور نکته:• 

ای امضا یا هین اصولاً اگر نوشتبنابرا ر انگشت نیز معتبر است.اث است. سند عادی رکن ،یهالمنتسبامضای  :نکته• 
 شود.محسوب نمیهم سند عادی  حتی اثر انگشت نداشته باشد،
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 .دانسته استعادی بدون امضا نیز سند را  2جز دفتر دارایی()به 0دفاتر تجاری استثنائاً قانونگذار نکته:• 

در  ،برندیخود به کار م یر تجارتامو یکه تجار برا یدفاتر ریسا ق.ت. و 6دفاتر تجاری مذکور در مادۀ  نکته: •
 ریغر دخواهد داشت و  تیسند - یدر امور تجارت -تجار  نیب ،باشد مرتب شده قانون تجارتکه مطابق مقررات  یصورت

 ق.ت.( 04)مادۀ  صاحب آن معتبر خواهد بود. هیصورت فقط بر عل نیا

 یاز محاسبات و مطالبات تجارت یکه دعو یصورتدر  ،گریبر تاجر د یتاجر یدر موارد دعوا یدفاتر تجارت نکته:• 
)مادۀ  د.شده باشن میدفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظ نکهیمشروط بر ا ،شودیمحسوب م لیدل ،حاصل شده باشد

 ق.م.( 0297

 ،ه باشدالیاما دارای امضای منتسبٌ ،قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد ۀهر نوشت نکته: •
 شود.می محسوبسند عادی 

ها در صورتی معتبر است که امضای اصل یک از آن های متعددی داشته باشد، هرعادی نسخه هرگاه سند نکته: •
 را داشته باشد.

ابلاغ  ،مورأمثلاً اظهارنامه در بخشی که م ،تواند رسمی و بخش دیگر آن عادی باشدبخشی از سند واحد می :نکته• 
اند، سندی عادی شود و در بخشی که طرفین اظهارات خود را نوشتهمی محسوببلاغ را گزارش کرده رسمی ا ۀو شیو

شود؛ توسط مأمور ادارۀ ثبت امضا می –جز دفتر کپیه به –همچنین صفحات اول و آخر دفاتر تجاری  شود.محسوب می
 باقی صفحات این دفاتر، سند عادی است. شود وبنابراین صفحات اول و آخر دفاتر مزبور، سند رسمی محسوب می

 

ز هر نوع علامت الکترونیکی عبارت ا الکترونیکی در حکم نوشته سنتی است و امضای ۀنوشت امضای الکترونیکی:• 
اده قرار پیام مورد استفداده ۀپیام است که برای شناسایی امضاکنندم شده یا به نحو منطقی متصل شده به دادهضمن

 0قانون تجارت الکترونیک( 6 ۀ)ماد. گیردمی

 ،هرگاه سندی علیه شخص ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است سند سفید امضا:• 
بر  ،ندسفید امضا بودن س ر اثباتشود و بامدعی شمرده می ،پیش از تنظیم یا تکمیل آن بوده استسند یعنی امضای 

 ست.ا دوش او

 د است.سن یا تکمیل نمایندگی برای تنظیم اعطای ۀبه منزل ،سفید امضا به دیگری تسلیم سند نکته: •

                                                           
 ق.ت. 5مادۀ  .1

 ق.ت. 2مادۀ  .2

 :ریمگر در موارد ز ،استدر حکم نوشته «امیداده پ»نوشته از نظر قانون لازم باشد،  کیهرگاه وجود »ق.ت.ا:  5 مادۀ .3

 .رمنقولیاموال غ تیاسناد مالک - الف

 .ییبه مصرف کنندگان نها یفروش مواد داروئ - ب

 .ندکیترک فعل منع م ایبه صورت فعل  یخاص یروشها یریاز به کارگ ایو  کندیصادر م لااستفاده کا یبرا یکه دستور خاص یعبارات مشابه ایاعلام، اخطار، هشدار و  - ج
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 چیز را اثبات کند: 2 باید مدعی ،اعتبار ساختن سند سفید امضابرای بی نکته:• 

؛ )یعنی ثابت کند که سند ابتدا امضا شده است و سپس مطالب روی آن سفید امضا بودن سند را اثبات کند .1
 اند.درج شده

رات حدود توافق و اختیا خارج از که مندرجات سند سوءاستفاده از نمایندگی را اثبات کند؛ یعنی ثابت کند .2
 تنظیم شده است.نماینده 

 سند عادی برخی مصادیق

 مانند چک، سفته، برات، بارنامه، دفاتر تجاری و...تجاری: و دفاتر اسناد . 0
 ؛سند عادی گواهی امضا شده. 2
 ؛الاجرادر حکم سند لازمسند عادی . 0
 ؛سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد .4
 .نوشته الکترونیکی .1

 دفاتر تجاری

 عنوان دلیل سندیت دارد:دفاتر تجاری با جمع شرایط زیر، علیه تاجر دیگر به نکته:• 

 طرف دعوا تاجر باشند؛ 2هر  (1 

 دعوا راجع به امور تجاری باشد؛ (2 

 ق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.دفاتر تجاری، طب (3 

 ق.م.( 0299)مادۀ  :شودیمحسوب نم لیدل)علیه طرف مقابل(  لیذ ۀدر موارد مفصل یدفتر تجار نکته:• 

 دارد. یدگیدفتر تراش ایاند به دفتر داخل کرده یدیکه مدلل شود اوراق جد ی( در صورت0
 باشد. بر نفع صاحب دفترکشف شود که  یو اغتشاش یبیترتیکه در دفتر ب ی( وقت2
 از جهات در محکمه مدلل شده باشد. یبه جهت دفتر سابقاً یاعتباریکه ب ی( وقت0

 ق.م.( بنابراین 0011)مادۀ  دارد. تیبر ضرر او سند ستین لیبر نفع صاحب آن دل یکه دفتر تجارت یدر موارد نکته:• 

 ت دارند.سندی دلیلعنوان ها بهعلیه صاحب آن هموارهدفاتر تجاری 

ه نفع ب عنوان یک امارۀ قضاییدفاتر تجاری در مواردی که به نفع صاحب آن دلیل نیست، ممکن است به نکته:• 
 استفاده شود. وی
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 یاگر کس نکیل .فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ،ندارد تیتاجر سندریدفتر تاجر در مقابل غ نکته:• 
مگر  ،کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند کیتفک تواندینم به دفتر تاجر استناد کرد

 ق.م.( 0298)مادۀ  آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. یاعتباریآنکه ب

 ق.م.( 0280)مادۀ  اقرار کتبی است. ۀقید دین در دفتر تجاری به منزل نکته:• 

 سند عادی گواهی امضا شده

 ویند.گسند گواهی امضا شده می ،صالح گواهی کرده باشد آن را مأمور رسمیِ صحت امضایسندی که به  نکته: •

عادی  وصف عبارت دیگر، همچنان عادی است وشود، بهسند گواهی امضا شده، تبدیل به سند رسمی نمی نکته:• 
 دهد.بودن را از دست نمی

نسبت به  تواناظهار انکار و تردید وجود ندارد، بلکه فقط مینسبت به امضایی که گواهی امضا شده، امکان  نکته:• 
 آن امضا ادعای جعل کرد.

 شود.گواهی امضای اسناد عادی توسط سردفتر اسناد رسمی انجام می معمولاً نکته:• 

ت رتواند امضای هر سند عادی را گواهی کند. مثلاً اسنادی مانند سند خرید و فروش که به صوسردفتر نمی نکته:• 
 .کنندیممانند مقررات مالیاتی تعارض پیدا  یبا مقررات زیرا معمولاً است، قابل گواهی امضا نیستند،عادی تنظیم شده 

 1)کپی برابر اصل( روگرفت اسناد اعتبار رونوشت یا

 ،اشدده بکه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق ش )کپی برابر اصل( سند رسمی یا روگرفت رونوشت ۀابرازکنند نکته:• 
 ، زیرا کپی برابر اصل، در حکم اصل سند است.باشداصل سند نمی ۀملزم به ارائ

آن را با  مطابقترسمی اصل سند خواهد بود که مأمور  ۀسند رسمی در صورتی به منزلیا روگرفت رونوشت  نکته: •
 دفتر گواهی کرده باشد. ثبتِ

اصل  ۀه منزلب ،وکلای اصحاب دعوا برابر با اصل گردیده بخشدار یا ،که توسط دفتر دادگاه سندیدر نتیجه  نکته:• 
 سند نیست.

 سند ۀدرخواست ارائ

 صورت قابل تصور است: 2درخواست ارائۀ سند، به  نکته:• 

 )دعوای مستقل استرداد سند( استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل .0
                                                           

 «شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. قیکه مطابقت آن با ثبت دفتر تصد یوادس»ق.ث.:  74مادۀ  .1
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 .سند به عنوان اقدامی تبعی ۀدرخواست ارائ .2

رکن را اثبات بکند تا  2یا همان دعوای استرداد سند، خواهان باید  استرداد سند به عنوان اقدامی مستقلدر  نکته:• 
 پیروز بشود:

 ؛ستا دعوا ۀسند نزد خواند که اثبات شود .1

جهت عبارت دیگر، وجود سند در اختیار خوانده بی، نه خواندۀ دعوا؛ بهسند باید نزد خواهان باشد که اثبات شود .2
 غیرقانونی است. و

 از پس دادن شناسنامه به« فرهاد»است و « فرهاد»در اختیار آقای « آقای فریدون»تصور کنید شناسنامۀ  مثال:• 
بخواهد در دادگاه دعوای استرداد سند )شناسنامه( اقامه بکند، باید اولاً ثابت کند « فریدون»کند. اگر امتناع می« فریدون»

ن در اختیار او است، در ای یا قراردادی است و ثانیاً ثابت کند که بدون مجوز قانونی« فرهاد» که شناسنامۀ او در اختیار
 دهد.صورت دادگاه حکم به استرداد سند می

 ست.ادعوا  ۀقواعد عام اقام دعوای استرداد سند مشمول نکته: •

 تصور است: حالت کلی قابل 2، سند به عنوان اقدامی تبعی ۀدرخواست ارائ خصوص در نکته:• 

 اند از:مصادیق آن عبارت ( سند نزد طرف مقابل باشد:1

  (218؛ )مادۀ در سند ابراز شده به سند معین رجوع شده باشد. 0
 (219)مادۀ  نزد طرف مقابل و اعتراف او به این امر؛ سند وجود. 2
 (201و  216؛ )مواد طرف مقابل بازرگان باشد. 0
 (202)مادۀ  .باشد دولتی ۀطرف مقابل ادار. 4

 اند از:مصادیق آن عبارت باشد: ( سند نزد شخص ثالث2

 (202باشد؛ )مادۀ شخص ثالث اداره دولتی . 0
 ؛شخص ثالث دفتر اسناد رسمی باشد. 2
 دیگری باشد. ۀاوراق پروند ،ادناسناد مورد است. 0

 پردازیم.اکنون به تفصیل به بررسی موارد یاد شده می

 اشد:سند نزد طرف مقابل ب( 1

 در سند ابراز شده به سند معین رجوع شده باشد: .1
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سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد،  ، بههر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن نکته:• 
ۀ )ماد را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. سند دیگر طرف مقابل حق دارد ابراز

218) 

 .سند مزبور باید مؤثر در دعوا نیز باشد نکته: •

ل با اوضاع و احوال دیگر تشکی ،اگر طرفی که باید سند را ابراز کنند از اجرای دستور دادگاه خودداری کند نکته:• 
 است. علیه او قضایی ۀمارا ۀ یکدهند

د که چکی بابت تخلیۀ نزد او سپرده شده است، خوانده اگر در قرارداد اجارۀ مورد استناد خواهان درج شده باش مثال:• 
تواند ارائۀ آن چک را از جانب طرف مقابل از دادگاه بخواهد. اگر خواهان چک را ارائه نکند، با سایر اوضاع و احوال و می

 شود.شرایط پرونده، علیه او یک امارۀ قضایی تشکیل می

 ن امر:نزد طرف مقابل و اعتراف او به ای سند وجود. 2

 ،نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف ،هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نکته:• 
تواند وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می به باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل

 (219)مادۀ  ثبته بداند.آن را از جمله قرائن مُ

تواند ادعای درخواست کننده را اثبات نماید. بلکه باید قراین دیگری نیز مبنی تنهایی نمی به عدم ابراز سند نکته:• 
 بر صحت ادعا در پرونده وجود داشته باشد.

دستور از  ،تواند با اثبات تلف یا عدم دسترسی به سندمی ،شخصی که به وجود سند نزد خود اعتراف نموده نکته:• 
کند سند  شرطی که ثابتو این امتناع او از جمله قرائن مثبته علیه او نباشد. )بهدادگاه مبنی بر ابراز سند خودداری نموده 

 تلف شده یا به آن دسترسی ندارد(

 باشد:طرف مقابل بازرگان . 3

راز شود. در ده باید در دادگاه ابدفاتر نامبر ،چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند نکته:• 
 نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچهمیدادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور  صورتی که ابراز دفاتر در

 نویسی نماید.لازم است خارج

ابت نماید اع کند، مگر اینکه ثتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتنهیچ بازرگانی نمی نکته:• 
 (201)مادۀ  که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

آن  تلف یا عدم دسترسی به و از ابراز آن خودداری نماید ،استناد شده است اوهر گاه بازرگانی که به دفاتر  نکته:• 
 (201)مادۀ  رف قرار دهد.از قرائن مثبته اظهار ط آن راتواند ثابت کند، دادگاه می نتواندرا هم 
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 ازرگان باشد.بازرگان یا غیر ب کند،طرفی که درخواست ابراز دفاتر بازرگانی طرف مقابل را میکند تفاوتی نمی نکته:• 

مندی از این امتیاز و تحمیل تکلیف مزبور به طرف مقابل، باید بازرگان بودن او محرز باشد و دفاتر برای بهره نکته: •
 تجاری باشد. ،مورد استناد

آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد ها و دفاتر در دادگاه به عمل میرسیدگی به حساب نکته:• 
 (216)مادۀ  تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.صورت دادگاه می هر انجام گیرد. در

 شود.رسانده می ینطرف اطلاعتاریخ و محل رسیدگی به  نکته: •

ری نیز مبنی ن دیگئبلکه باید قرا ،کننده را اثبات کنددرخواست یتواند ادعاعدم ابراز دفاتر به تنهایی نمی نکته:• 
 بر صحت ادعا در پرونده وجود داشته باشد.

 :باشد طرف مقابل اداره دولتی .4

اسناد و اطلاعات راجع به دعوا را به دستور  تحت شرایطی باید ،چه طرف دعوا باشد چه نباشدادارۀ دولتی  نکته:• 
 در این خصوص در ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد شد. بفرستد. ، به دادگاهدادگاه

 باشد( سند نزد شخص ثالث 2

 شخص ثالث اداره دولتی باشد: .1

 ای اهیشهردار ایها انکب ای یدر ادارات دولت ،که مربوط به مورد دعوا است یگریاطلاعات د ایهرگاه سند  نکته:• 
، به دهد صیموجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخ ،شوندیو اداره م سیسأدولت ت ۀیکه با سرما یسساتؤم

عد، اطلاع لازم را با ذکر مو ایارسال رونوشت سند  بوط،سازمان مر ایبه اداره  یطور کتببه ،از اصحاب دعوا یکیدرخواست 
 (202دۀ )ما دارد.یمقرر م

 یاسیکه ابراز سند با مصالح سنیا دستور دادگاه را انجام دهد، مگر یسازمان مربوط مکلف است فور ایاداره  نکته:• 
نانچه شود. چ ملازم به دادگاه اعلا حیمراتب با توض دیصورت با نیمنافات داشته باشد که در ا ینظم عموم ایکشور و 

سند به دادگاه ارائه  یبه نحو مقتض دیصورت با نیا ریند محرز خواهد شد، در غدادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز س
 (202)مادۀ  شود.

اه و دادگ نیدر هم یدگیپس از رس ،سند متوجه او است ۀعدم ارائ تیولؤکه مس یدر صورت امتناع، کس نکته:• 
 (202)مادۀ  هد شد.سال محکوم خوا کیشش ماه تا  زا یخدمات دولت به انفصال موقت از ،احراز تخلف

 مزبور ۀاز شمول ماد نیز های دولتیاشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حتی شرکت اشخاص حقیقی، نکته:• 
 اند.خارج
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شوند؛ مانند ادارۀ راه تهران، ادارۀ ها تشکیل میخانهمنظور از ادارات دولتی، واحدهایی است که ذیل وزارت نکته:• 
 آموزش و پرورش اصفهان و... .

طرف  زیکه خود ن یدر صورت ،202مادۀ در  ادشدهیسسات ؤم ریو سا هایها و شهردارو بانک یادارات دولت کته:ن• 
 ماده خواهند بود. نیمفاد ا تیدعوا باشند، ملزم به رعا

ا نظم مصالح سیاسی کشور ی ۀملاحظ ،شودبه دادگاه اطلاعات  و تواند موجب فرستاده نشدن سندمی که آنچه نکته:• 
 شود.مصالح و منافع ادارۀ مربوطه توجیه محسوب نمی .ومی استعم

 باشد. هیقضائ ۀقو سیرئبا اجازه  دیبا ،یدولت یاسناد سر لیدر مورد تحو نکته:• 

پس از دریافت دستور دادگاه، اصل  ،هاها و بانکادارات، سازمان ،در مواردی که ابراز اصول سند لازم باشد نکته:• 
نویسی بلکه قسمت خارج ،فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیستفرستند. قیم به دادگاه میطور مستسند را به

 (200)مادۀ  کافی است. ،شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد

ه در ادارات نطور روزادلیل اینکه ارسال دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست این است که دفاتر مزبور به توضیح:• 
 شود.ها وجود ندارد، زیرا امور اداره مختل میگیرد و امکان ارسال آنمورد استفاده قرار می

دگاه در پاسخ دا دیبدهند، با نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ،کرده است نیکه دادگاه مع یچنانچه در موعد نکته:• 
 (202مادۀ  0)تبصرۀ  .ندیا اعلام نماابراز اسناد و اطلاعات ر خیتار ر،یخأت لیبا ذکر دل

خلاف  ن در دادگاه برآ مفاد یاظهار علن ایاز آن  یقسمت ایابراز تمام  ایاگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد  نکته:• 
تر دادگاه دف ریمد ایدادرس  ایدادگاه  سیرئ، باشد گرانید ایاصحاب دعوا  تیثیح ایمصالح عامه  ای یعفت عموم اینظم 

 (200)مادۀ  .دینمایم یسینونچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارجآ نیاز جانب او در حضور طرف

ه دادگاه بدلیل آنکه اسناد برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران  توضیح:• 
ها ت، بنابراین ممکن است در دادگاه خبرنگاران و رسانهها اساین است که اصل بر علنی بودن دادگاه شودارسال نمی

 پذیر نیست.حضور داشته باشند و امکان ارسال اسناد خلاف نظم و عفت امکان

 ولیت مدنی برای شخص متضرر باز است.ؤدعوای مس ۀباب اقام ،رد بالااعلاوه بر مو نکته:• 

 شخص ثالث دفتر اسناد رسمی باشد: .2

می دفاتر اسناد رس برابر اصل شده باشد،به سند ادعای جعل و عدم مطابقت کپی نسبت ه در مواردی ک نکته:• 
به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و  قتاًواصل سند را لاک و مهر شده م ،ند به درخواست مراجع قضایی صالحامکلف

 انه ملاحظه کنند.توانند آن را در محل دفترخمی ،دنهرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدان

 دیگری باشد: ۀاوراق پروند ،اسناد مورد استناد .3
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 ایم:حالت مواجه 2در این خصوص با  نکته:• 

کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن  ۀبه استناد پروند ،هرگاه یکی از اصحاب دعوا ( در پروندۀ کیفری باشد:1
ی را درخواست ۀپروند ]اصل[ ربط مکلف استطالبه کند. مرجع ذیپرونده را م ]اصل[ توانددادگاه می پرونده لازم باشد،

 (204)مادۀ  ارسال نماید.

 کیفری را در این خصوص مجاز اعلام ننموده است. ۀقانونگذار گرفتن رونوشت یا روگرفت از پروند نکته: •

 رجوع به آن پرونده را لازم بداند. دادگاه باید نکته: •

دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به  ۀانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پروندچن ( در پروندۀ حقوقی باشد:2
دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده می ویای به ربط تقاضانامهدرخواست او خطاب به مرجع ذی

 (201)مادۀ  نمایند. مورد استناد را خواسته و ملاحظه ۀپروند]اصل[ تواند شود. در صورت لزوم دادگاه می

نادی رونوشت یا روگرفت از موارد است ۀگواهی لازم مبنی بر تهی کننده،القاعده باید به درخواستلیدادگاه ع نکته: •
 دعوای مدنی تنها در صورتی مجاز است که دادگاه لازم بداند. ۀخواستن خود پروند بنابراین دعوای مدنی را بدهد. ۀپروند

 ددر برابر اسنا دفاع

 شود:صورت زیر انجام می 2، به دفاع در برابر اسناد نکته:• 

 ، ادعای تهاتر و...موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند ۀادعای فسخ معامل مانند دفاع ماهوی: .1

عضی اصطلاح ب گویند.را دفاع شکلی می جعلیا  تردید، انکارتعرض به اصالت سند تحت عنوان دفاع شکلی:  .2
 دانند.ا اعم از انکار و تردید میر تکذیب

 انکار و تردید

خص الیه، توسط خود شعادی به منتسبٌو یا اثر انگشت سند  مهر یاامضا  یا رد تعلق خط ،انکار :تعریف انکار• 
 الیه است.منتسبٌ

 «.این امضای من نیست!»، «این اثر انگشت من نیست!» مثال:• 

ترین رکن سند عادی، امضا یا اثر انگشت است. در حقیقت امضا و اثر انگشت مهمانطور که سابقاً گفتیم، مه نکته:• 
 کند.است که سند را به شخصی منتسب می

، عبارت دیگر. بهاصالت سند است دهندۀنشان ،در موارد نادری است که خط متعهد ، فقطخطدستانکار  نکته: •
 .است خودنوشت ۀناموصیت بجز یک استثنا که آن اهمیتی ندارد؛ اصولاًدستخط در انتساب اسناد به اشخاص، 
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رد که آن شود، بجز در یک موبنابر توضیحات فوق، اظهار انکار و تردید نسبت به دستخط پذیرفته نمی توضیح:• 
 نامۀ خودنوشت است.وصیت

توسط شخص  ،یهالبه منتسب عادییا اثر انگشت سند  مهر یا امضا یا عدم پذیرش تعلق خط ،تردید :تعریف تردید •
 دیگر است.

 «این اثر انگشت بهمانی نیست!»، «این امضای فلانی نیست!» مثال:• 

 های انکار و تردیدشباهت

 توان اظهار انکار یا تردید کرد.می ،عادیاسناد تنها نسبت به  .1

 است. دادگاه ۀتا اولین جلس الامکان، حتیتردید یازمان اظهار انکار  .2

و  دیعمل آبه یدادرس ۀجلس نیتا اول دیبا الامکانیحت ،شدهو اسناد ارائه لیانکار نسبت به دلا ای دیاظهار ترد نکته:• 
 حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او دینسبت به صحت و سقم آن سکوت نما ایمنکر شود و  یدادرس ۀچنانچه در جلس

 مترتب خواهد شد.

د خو دیترد ایاز آن، انکار  یشود، خوانده ضمن واخواهیم صادر واندهدادگاه بدون دفاع خ یأکه ر یدر موارد نکته:• 
 دیار باانک ای دیاظهار ترد ،زیشود نیمورد استناد واقع م یواخواه ۀکه در مرحل یدارد. نسبت به مدارکیرا به دادگاه اعلام م

 (207)مادۀ  .دیعمل آبه یدادرس ۀجلس نیتا اول

باید تنها ناظر به مواردی دانست  در خصوص اظهار انکار و تردید 207 ۀماد صدر در «الامکانحتی» عبارت :نکته• 
ید ق عنوان مثال، شخص وسط جلسۀ دادرسی سند خود را ابراز کند!(. )بهتا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده است ،که سند

ادعای جعلیت را برابر  209مادۀ یابد؛ زیرا در مادۀ مزبور در خصوص ادعای جعلیت، معنای روشنی می« الامکانحتی»
 شود؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقررقابل طرح دانسته که شامل مهلت ایراد )تا اولین جلسه( نیز می 208مادۀ 

 و قبل از صدور رأی یافت شده باشد.

د توانبی( خوانده می)حضوری یا غیا شوددر مواردی که حکم دادگاه بدون دفاع خوانده، علیه او صادر می نکته:• 
ردید ت یاانکار  اظهار ،قبلی ارائه نموده ۀکه خواهان در مرحل عادی)واخواهی یا تجدیدنظر( نسبت به اسناد  زمان شکایت

 خود را اعلام نماید.

 اند از:عبارت شرایط رسیدگی به انکار و تردید نکته:• 

 ؛باشد عادی )غیررسمی( ،سند .0
 ؛ین جلسه اظهار شوداول د، تایا تردی انکار. 2



                                                                                                                                              .........................................................................................................................  دانشمشاهیرموسسه    ...................................................................................................................................

20 

 www.mashahiredanesh.com 
 موسسه مشاهیردانش

 

 ؛0نامه تصریح شده باشداختیار انکار و تردید توسط وکیل، باید در وکالت .0
 (208)مادۀ  ؛سند خود را استرداد نکند سند، ۀکنندارائه. 4
 سند مؤثر در دعوا باشد.. 1

ل دیگر رجوع دلای دگاه به اسناد وسند خود را استرداد نماید، دا سند، ۀکنندهرگاه ارائه ،انکار یادر مقابل تردید  نکته:• 
خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا  سندچنانچه صاحب سند،  .آن نخواهد بود دلیل بر بطلان استرداد سندکند. می

 (208)مادۀ  باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

اقدام  ،ست به صدور قرار رسیدگی به اصالت سندبن عمل، درها دادگاه ،در صورت وجود تمامی شرایط بالا نکته: •
 )قرار اعدادی است( کنند.می

هرگاه هر یک از طرفین دعوا، به یک سند عادی استناد کرده باشند، باید اصل سند در جلسۀ اول همراهشان  نکته:• 
یر ز تانکار یا تردید کند، حالا باشد. اگر اصل سند عادی در جلسۀ اول همراه اصحاب دعوا نباشد و طرف مقابل اظهار

 (96قابل تصور است: )مادۀ 

اگر خوانده در جلسۀ اول اصل سند عادی را همراه نداشته باشد و خواهان نسبت به آن سند اظهار انکار یا ( 1
 شود.تردید کند: سند از عداد دلایل خوانده خارج می

ته باشد و خوانده نسبت به آن سند اظهار انکار یا اگر خواهان در جلسۀ اول اصل سند عادی را همراه نداش (2
 حالت قابل تصور است: 2تردید کند، 

اگر دادخواست خواهان، مستند به دلایل دیگری باشد: صرفًا آن سند از عداد دلایل خواهان خارج . 1
 شود.می

 شود.یاگر دادخواست خواهان، مستند به دلایل دیگری نباشد: قرار ابطال دادخواست صادر م. 2

در  ادشدهی یهانسخه از رونوشت کینسخه باشد.  کی ۀها بعلاوبه تعداد خواهان دیرونوشت اسناد خوانده با نکته:• 
 شود.یم میبه طرف تسل گریو نسخه د یگانیپرونده با

د اسنااصل  دینتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است با ایاز اصحاب دعوا نخواهد  یکیهرگاه  نکته:• 
. تدطرف بفرس ۀدر دادگاه و ملاحظ هئارا یخود برا ۀندینما ای لیخود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وک

 شود.( اگر نفرستد، همانطور که در بالا گفته شد، عمل می96)مادۀ 

 ریخأحق دارد ت ،ا حاضر کندنتواند اسناد خود ر گرید لیدلا ایمدت  یکم ۀکه خوانده به واسط یدر صورت نکته:• 
بت نوبت، نس خارج از ۀجلس نییبا تع ،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست د،ینما درخواست اجلسه ر

 .دینمایم یدگیبه موضوع رس
                                                           

 ق.آ.د.م. 36مادۀ  3بند  .1
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 ادعای جعل

نکار اظهار ا)درحالی که  شود.ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می نکته:• 
 شود(و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی شنیده می

 در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع شده است. ،جعل مادی و مفادی دعوای کیفری جعل:• 

 شود سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را ازباعث می ،مبنی بر جعلیت سند ،حکم کیفری نهایی نکته: •
 دست بدهد.

 دعوای جعل در مرجع حقوقی علیه شخصی است که سند را در اختیار دارد، ۀاقام )اصلی(: دعوای حقوقی جعل• 
 است.عام این دعوا مشمول قواعد 

 دهد.اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند صادر شود، سند مزبور جزئًا یا کلاً اعتبار خود را از دست می نکته: •

دی عادی یا رسمی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد و طرف هر گاه سن ادعای جعل تبعی:• 
 ایم.، با یک ادعای جعل تبعی مواجهادعای جعل نماید ،مقابل در مقام دفاع در برابر سند

سبب تبعی است که در جریان دعوای اصلی اقامه شده است و وجود آن تابع وجود  این هادعای جعل تبعی، ب نکته:• 
 رسیدگی به ادعای جعل منتفی است. ۀادام ،ی اصلی است. اگر مثلاً دعوای اصلی مسترد شوددعوا

 صلاحیت یدر این مورد دادگاه حقوق جعل ساده است. ،بدون تعیین جاعل ،ادعای جعل تبعی ادعای جعل ساده: •
 تعیین مجازات ندارد.

کیفری نیز دارد و  ۀجنباین جعل،  است. مرکبجعل  ،تعیین جاعل با ،ادعای جعل تبعی :مرکب ادعای جعل •
کند. )البته خود دادگاه حقوقی صلاحیت برای رسیدگی به اتهام جعل، موضوع را به دادسرا گزارش میدادگاه حقوقی 

ادگاه و د برعهدۀ دادسرا حسب مورد رسیدگی به جعلیت سند را دارد، اما رسیدگی به جرم جعل و صدور کیفرخواست و...
 است.( کیفری

 اقسام دعوای جعل

 . دعوای کیفری جعل1

 . دعوای حقوقی جعل )اصلی(2

 . ادعای جعل تبعی3

 

 

 . ادعای جعل مادی1

 . ادعای جعل معنوی )مفادی(2

 )بدون تعیین جاعل( . ادعای جعل ساده1

 . ادعای جعل مرکب )با تعیین جاعل(2
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، دادگاه حقوقی با صدور قرار اناطه، باشدرأی کیفری در خصوص جعل به اگر نتیجۀ دعوای حقوقی منوط  نکته:• 
 کند.دادرسی را تا مشخص شدن تکلیف رسیدگی کیفری، متوقف می

عبارت از هرگونه تغییر مادی یک سند، اعم از تراشیدن، اضافه کردن، محو کردن کلمات و  ادعای جعل مادی: •
 0یر دادن آن است.تغی

 جعل مادی هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی راه دارد. نکته:• 

 تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد.می، ادعای جعل مادی نکته: •

در وقایع و اظهارات کنندۀ سند مأمور قانونی تنظیمعبارت از تحریف و تقلب  :معنوی )مفادی(ادعای جعل  •
 2.باشدمی ویشده به طرفین و امور اعلام

 د،را از قول خود، برخلاف واقع اعلام نمای فروشندهکننده، دریافت ثمن توسط مأمور تنظیم ،در سند رسمیاگر  :مثال •
 .جعل معنوی صورت گرفته است

 جعل معنوی )مفادی(، صرفاً در اسناد رسمی راه دارد. نکته:• 

شده است،  تنظیمخالت مستقیم و توسط خود امضاکنندگان سند با د ،اسناد عادی بر خلاف اسناد رسمی :توضیح •
وه داده صحیح جل ،باطلی تواند برای مثال ادعا نماید که امریک از طرفین در قالب ادعای جعل معنوی نمیبنابراین هیچ

 بنابراین جعل معنوی صرفًا مخصوص اسناد رسمی است. شده است.

ند س ۀکسی جز مأمور تنظیم کنند جاعل، زیرا مشخص بشود،ویحًا تل ممکن استدر جعل معنوی جاعل  نکته: •
 عل،ادعای ج، اما اگر مدعی جعل در عین حال شخص معینی را صریحًا به جعل سند متهم ننماید !تواند باشدرسمی نمی

 شود.ساده شمرده می

ق.م.( بنابراین اساسًا  0281ۀ )ماد و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. شودیسند محسوب نم ،نامهشهادت نکته:• 
 امکان تعرض به اصالت آن )انکار، تردید و جعل( منتفی است. 

 تفاوت ادعای جعل و اظهار انکار یا تردید

عادی  مه نسبت به اسناد رسمی و هم ولی ادعای جعل ،پذیر استنسبت به اسناد عادی امکان فقطانکار و تردید  .1
 قابل تحقق است.

                                                           
 ق.م.ا. تعزیرات. 623مادۀ  .1

 ق.م.ا. تعزیرات. 634مادۀ  .2
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، دارندن کند،از طرف شخصی که اظهار انکار و تردید مینیاز به اثبات شوند و می محسوب« اظهار» دانکار و تردی .2
طرف شخصی  از باید و شودمحسوب می «ادعا»جعل  کنندۀ سند باید اصالت سند خود را با دلیل اثبات کند(، اما)بلکه ارائه

 .ه رسمیچ و چه در مورد سند عادی ؛اثبات شود کندکه ادعای جعل می

دهد، پذیرد و به آن ترتیب اثر میذکر دلیل ندارد و دادگاه بدون دلیل می ااظهار انکار و تردید، نیازی به اثبات ب .3
 (209ۀ ماد) .ترتیب اثر نخواهد دادبه آن وگرنه دادگاه  ،باشد دلیلادعای جعل باید با ذکر اما 

د کنندۀ سن، به ارائهجعلادعای ولی در مورد  ،ابراز شودلسه در همان جاصل سند باید  ،و تردید انکاردر صورت  .4
 (221)مادۀ  شود تا اصل سند را در دادگاه ابراز کند.روز مهلت داده می 01

 گرا حتی ،ولی در خصوص انکار و تردید ،ادعای جعل تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود .5
 قابل تعقیب کیفری نیست. ندۀ سابرازکنند ،اثبات نشود نیز اصالت سند

ه تا تعیین تکلیف نهایی، اصولًا سند ب ولی در جعل وجود دارد،سند به صاحب آن امکان استرداد  ،در انکار و تردید .6
 (220صاحب آن استرداد نخواهد شد. )مادۀ 

د، ولی در جعل، تصویر سند توسط کارمندان دادگاه، وجود نداریا  رونوشت ممنوعیت دادندر انکار و تردید  .7
مگر با  ؛کارمندان دادگاه اصولاً تا زمان تعیین تکلیف نسبت به سند، حق دادن رونوشت یا تصویر سند را به شخص ندارند

 (222)مادۀ  اجازۀ دادگاه.

صورت به ،که انکار یا تردید نسبت به سند معینیدرحالی ،پذیر استادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان .8
بت به را فقط نستوان اصالت امضا، مهر یا اثر انگشت آن است و در نتیجه نمی ا اثر انگشتِیمهر  یا فتن امضانپذیر

ما اظهار پذیر است، ا)ادعای جعل جزئی امکان و نسبت به قسمت دیگر آن تأیید کرد! پذیرفتقسمتی از مندرجات سند 
 انکار و تردید جزئی، خیر!(

نکار و تردید، مکلف نیست که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا، نسبت به سندی در خصوص اظهار ا دادگاه .9
ت مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته است، تعیین تکلیف نماید، ولی دادگاه

 کند.جعل شده است، تعیین تکلیف  ینسبت به سندی که در مورد آن ادعا ،دعوا

ر دلیل اقامه با ذک الامکان تا اولین جلسۀ دادرسی،حتیشده باید دعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائها نکته:• 
 (209)مادۀ  دهد.شود، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی

ن صورت ی، در اقبل از صدور رأی یافت شده باشد اولین جلسه ومگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از  استثنا:• 
 (209دهد. )مادۀ دادگاه به ادعای جعلیت ترتیب اثر می

تفاده از اس به در صورتی که طرف شود.به طرف مقابل ابلاغ می ،ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه نکته:• 
تسلیم نماید.  اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ،روز از تاریخ ابلاغ 01سند باقی باشد، موظف است ظرف 
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ه چنانچ نماید.مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می
 (221)مادۀ  0صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد.روز،  01ظرف 

ه قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل در مواردی که وکیل یا نمایند نکته:• 
 (221)تبصرۀ مادۀ  دهد.اصل سند به او می ۀحق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائ ،سند نداشته باشد

جعل  یدادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعا نکته:• 
 (220حالت قابل تصور است: )مادۀ  2کند. در این صورت شده است، تعیین تکلیف 

 .دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نمایددادگاه  :آن را مجعول تشخیص ندهد اگر( 1

تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در دادگاه  :دهدبآن را مجعول تشخیص  اگر (2
 ی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.رو

ت به منوط اس خصوص استرداد سند به صاحب آن و یا ابطال یا تغییر تمام یا قسمتی از سند،اجرای رأی دادگاه در 
 رکه قابل تجدیدنظقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی 

 (220. )مادۀ باشدمی

ی راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعادۀ اسناد و هانوشته در صورتی که وجود اسناد و
 (220)مادۀ  دهد.ها میرا به صاحبان آن هانوشته

 ،ت شدهها ادعای جعلیی را که نسبت به آنرونوشت اسناد و مدارک کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا نکته:• 
دادگاه  ۀبه اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجاز ها تعیین تکلیف نشده است،مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن

ز مفاد این تخلف ا آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. ۀکه در این صورت نیز باید در حاشی
 (222)مادۀ  سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. زم محکومیت ازماده مستل

 قواعد مشترک جعل و انکار و تردید

 ( شرایط رسیدگی به اصالت سند:1

 )جعل، انکار یا تردید(؛ نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد .0
 ؛شده باشد به کارگیری عنوان مناسب انجام باو  تا اولین جلسۀ دادگاهتعرض  .2
 ؛استنادکننده، اصل سند را در موعد مقرر قانونی حاضر کند .0
 ؛استنادکننده، سند خود را استرداد نکند .4
 مؤثر در دعوا باشد. ،سند مورد تعرض .1

                                                           
 شود.کنندۀ سند، خواهان باشد و دادخواست او مستند به دلایل دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر میالبته اگر ارائه .1
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 ۀصمیم سادت یک گیرد. تصمیم مزبوردادگاه با احراز شرایط بالا تصمیم به رسیدگی به اصالت سند می نکته:•  
شود. قرار رسیدگی به اصالت سند، یک قرار در قالب قرار رسیدگی به اصالت سند صادر میکه در عمل قضایی است 
 اعدادی است.

 های تشخیص اصالت سند:( راه2

مفاد سند مورد تعرض را با اسناد و دلایل دیگر  روش،دادگاه در این  تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: .1
 کند.ن را بررسی میدهد و اصالت آتطبیق می

ورد باید اسنادی انتخاب شود که مفاد آن ثابت و یا م ،با مفاد اسناد دیگر مورد تعرض، برای تطبیق مفاد سند نکته:• 
 اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض نموده است.

خیر  اانطباق دارد ی الیهمنتسبٌامضا یا مهر واقعی با که  دادگاه به شکل امضا یا مهر و این امرروش، در این  نکته: •
 پردازد.ها میکند، بلکه صرفاً به تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر و بررسی صحت آنتوجه نمی

کند، بلکه خود قاضی مفاد سند مورد تعرض را با در این روش، قاضی از کارشناس خط و امضا استفاده نمی نکته:• 
 کند.هد و اصالت سند را بررسی میداسناد و دلایل دیگر تطبیق می

دت شهاکه در سند  کندمیمطلعینی تحقیق  و ز گواهاندادگاه در این روش، اتحقیق از گواهان و مطلعین:  .2
 اند.و یا امضا یا مهر شدن سند را دیده اندنوشته خود را

 ق دارد یاانطبا الیهمنتسبٌمهر واقعی  امضا یابا که  نیز دادگاه به شکل امضا یا مهر و این امر روشدر این  نکته: •
د را با حرکت الیه سناند که منتسبٌکه آیا اشخاص دیده کندبه این امر رسیدگی می برای مثال، صرفاً کند،خیر توجه نمی

 یا خیر. استدستان خود امضا کرده 

ه این روش، دادگا در الصدور:مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم ،تطبیق خط، امضا .3
 گیرد.انجام می 0«قرار تطبیق»تطبیق، در قالب  پردازد.شخصاً یا با استفاده از کارشناس، به بررسی محتویات سند می

اس توانند اسمسلم شمرده شده و میالیه از جانب منتسبٌها که صدور آناند الصدور اسنادیاسناد مسلم نکته:• 
 قرار گیرند. 2تطبیق

 اند از:عبارت اسناد مسلم الصدورصادیق م نکته: •

د نتوانالصدور نداند، میگذار آن را در فرض عدم توافق مسلمحتی اگر قانون ؛سند مورد توافق طرفین .1
 اساس تطبیق قرار بگیرد.

                                                           
 .480شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، شمارۀ  .1

 الصدور شناخته شده است.الیه، مسلماسنادی است که از جانب منتسب  اساس تطبیق، همان  .2
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شرطی که طرف مقابل در دعوای قبلی، نسبت به اصالت آن تعرض نکرده به؛ عادی اقامه شده . اسناد2
 باشد.

در خصوص اسناد عادی، ملاک صرفاً تعرض نسبت به اصالت آن است، بنابراین حتی اگر دادگاه با  ته:نک• 
بررسی اصالت سند، اصیل بودن و صحیح بودن آن را تأیید کند، باز هم چون از جانب طرف مقابل مورد تعرض 

 تواند اساس تطبیق قرار بگیرد.قرار گرفته، نمی

 در صورتی که: ؛اسناد رسمی .3

 مورد استناد قرار نگیرد. یدعوایهیچ در  (0
 ولی اصالتش اثبات شود. ،شدهنسبت به آن ادعای جعل در دعوایی مورد استناد قرار گرفته و  (2
 به آن ادعای جعل نشود. نسبت در دعوایی مورد استناد قرار گیرد و (0

 شوند.الصدور فرض میمسلم اسناد رسمی، مادامی که جعلیت آن در دادگاه ثابت نشده است، فرمول:• 

 مانند:؛ سایر اسناد .4

 ؛خطوط یا امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی ▪

 در دادگاه تنظیم شده است.که های راجع به دعاوی در برگ مندرج امضا یا اثر انگشت ،مهر ،خط ▪

گیرد که تواند اساس تطبیق قرار بدر صورتی می ،سند عادی که قبلاً در دعوایی مورد استناد قرار گرفته است نکته:• 
یا با اساس  و )مانند آنکه نسبت به اصالت آن هیچ تعرضی نکند( الیه به طریقی به صحت آن اعتراف کرده باشدمنتسبٌ

 تطبیق قرار گرفتن آن موافقت نماید.

علیه چنانچه محکوم ،شدمورد استناد قرار گرفته و خوانده غایب با، هرگاه سند عادی در دعوایی علیه خوانده نکته:• 
 گیرد.تواند اساس تطبیق قرار بو حکم غیابی قطعی شود، سند عادی مزبور میتعرضی نکرده باشد غایب نسبت به آن 

تواند ین قسمت میهمدر صورتی که قسمتی از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد،  نکته:• 
 اساس تطبیق قرار بگیرد.

را  دیگری محل ،مگر در مواردی که قانون ،آیددادرسی به عمل می ۀطبیق در جلسالاصول تعلی: محل تطبیق• 
 معین کرده باشد.

ها بانک ای هایشهردار ایاز ادارات  یکیدر  ،ردیقرار گ قیاساس تطب دیکه با یو مدارک هااگر اوراق و نوشته نکته:• 
. آورندیم قیرا به محل تطب هاآن 202ۀ وجود باشد، برابر مقررات مادشده است م سیسأدولت ت ۀیکه با سرما یسساتؤم ای

ل مح ایدر شهر  هاآن ۀدارند ایبه نظر دادگاه مصلحت نباشد و  ایممکن نباشد و  قیبه محل تطب هاآنوردن آچنانچه 
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 قیدارد، تطب شده قرار ادیک ها، اوراق و مدارکه نوشته یتوان در محلیبه موجب قرار دادگاه م ،اقامت داشته باشد یگرید
 (221)مادۀ  ورد.آعمل هب

ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه از طریق نیابت قضایی ها و نوشتهبرگۀ چنانچه دارند نکته: •
 داده و نتایج را اعلام نماید. انجامنماید تا دادگاه نایب، تطبیق را اقدام می

ت خط، امضا، اثرانگش قیدگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبدا: برای تطبیق شخص صالح• 
 .دیارجاع نما ،الملل که مورد وثوق دادگاه باشندنیب سیو پل تیهو صیتشخ ۀادار ای یمهر سند را به کارشناس رسم ای

 (226)مادۀ 

خصات ت و مشیهو دیکننده، باجاعالملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارنیب سیو پل تیهو صیتشخ ۀادار نکته:• 
 رد رد، درموا زیو ن تیولؤاز جهت مس ادشدهی. شخص دینما یداشته است معرف میرا که در اعلام نظر دخالت مستق یکس

 (226)مادۀ  باشد.یم یحکم کارشناس رسم

دادگاه  ،دباشفنی و تخصصی نداشته  ۀجنب موضوع ارجاع امر به کارشناس الزامی نیست و در صورتی که نکته: •
 تواند خود انجام دهد.می

 0.ممنوع است ۀ محلی،به خبر ارجاع امر نکته:• 

ر گیرد و داین اقدام در دادگاه صورت می مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن: یاامضا  یادقت در خط . 4
د رعایت کننده گفته شطبیقنماید، باید همان نکاتی را که در مورد شخص تتشخیص شخصی که به این امر مبادرت می

 کرد.

اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است،  ایامضا  ایمهر  ایرا که خط  یتوان کسیم :2استکتاب. 5
 ایابت امتناع او از کت ایمهر دعوت نمود. عدم حضور  قیتصد ایاخذ اثر انگشت  ایاستکتاب  یباشد، برا اتیاگر در حال ح
 شود. یصحت سند تلق ۀنیقر تواندیم ،مهر قیتصد ایزدن انگشت 

 شود و جلسه باید تجدید شود.مانع اعمال ضمانت اجرا می ،الیه در عدم حضورعذر موجه منتسبٌ نکته:• 

 الیه باید از اصحاب دعوا باشد.نتسبٌدر استکتاب، م نکته: •

ه اجباری پس دادگاه در این زمین حت سند قرار دهد.ص ۀالیه از استکتاب را قرینتواند امتناع منتسبدادگاه می نکته: •
 اختیار دارد که آن را امارۀ صحت سند تلقی بکند یا نکند. ،ندارد

 کند.اگر دادگاه سند را اصیل تشخیص دهد، قرار صحت و اصالت آن را صادر می تصمیم دادگاه: •

                                                           
 .345شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .1

 خط(معنای طلب کتابت کردن است. )برای بررسی دستاستکتاب در لغت به .2
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ار سند در دعوای دیگر قر آننسبت به  هرگاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه تعرض شود در حالی که نکته: •
 ر رأی دادگاه،د زیرا اعلام اصالت سند ،صادر شده باشد، رسیدگی دادگاه مزبور به اصالت سند منع قانونی ندارد سند اصالت

 0که اعتبار امر قضاوت شده را ندارد. ، )نه منطوق حکم(شودحکم قید می ۀاسباب موجهقسمت در 

 جعل ۀمقررات ویژ

کیفری آن رسیدگی کند و تکلیفی به آگاه نمودن دادسرا نیز  ۀتواند به جنبدادگاه نمیدر ادعای جعل ساده،  نکته:• 
 ندارد.

نی شخص معی ،مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی چهچنان، ادعای جعل با تعیین جاعل در یک شعبه در نکته:• 
 دهد.رسیدگی کیفری را به دادسرا اطلاع میدادگاه اتهام جعل و  ،را به جعل سند مورد استناد متهم کند

در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای عبارت دیگر هرگاه ، بهمطرح بودن جعلیت در دو شعبهدر صورت  نکته:• 
به  رسد تا با توجهقضایی می ۀدر دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوز ،جعل مرتبط با دعوای حقوقی

 2رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.ارجاع برای سبق 

دادگاهی که به امر  ،قضایی مطرح باشد ۀهای دو حوزاگر شکایت کیفری جعل و ادعای جعل در دادگاه نکته:• 
دگاه پس از صدور حکم کیفری، دا .نمایدنماید، رسیدگی را تا صدور رأی قطعی کیفری متوقف میحقوقی رسیدگی می

 کند.میبت به اصالت سند یا جعلیت آن تبعیت از حکم قطعی کیفری نس حقوقی

 در صورتی که دعوای حقوقی درعبارت دیگر ، بهصدور حکم کیفری در جریان رسیدگی حقوقیدرصورت  نکته:• 
 ود.متبع خواهد ب حقوقی رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه ،جریان رسیدگی باشد

نع بنابراین اگر دادگاه کیفری قرار م .نه قرار ،قطعی کیفری است حکم ،وقی تفوق داردحق دادگاه آنچه بر نکته: •
 تواند به ادعای جعل رسیدگی کند.تعقیب صادر کند، دادگاه حقوقی می

 شود:، به طریق زیر عمل میآرای معارض حقوقی و کیفریدرصورت وجود  نکته:• 

فری ثابت شود و حکم مزبور نهایی شود و سند یاد شده اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب حکم قطعی کی ▪
ا دادرسی قابل استناد ب ۀحکم نهایی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاد ،مستند دادگاه در امر حقوقی باشد

 باشد.می

 ن باآ، امضا و... تشخیص جعلیت معنوی از راه تطبیق خط، )معنوی( رسیدگی به جعل مفادیدر خصوص  نکته:• 
فاد سند مخصوصاً تطبیق م، هاباشد و دادگاه باید سایر راهپذیر نمیالصدور و استکتاب و... امکاناسناد مسلمو... امضا  ،خط

 .دهدبا اسناد و دلایل دیگر و تحقیق از گواهان و مطلعین را مورد توجه قرار 

                                                           
 .361جلد سوم، شمارۀ شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی،  .1

 کند.در این مورد، دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می .2
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 انکار و تردید ۀمقررات ویژ

ت آن نداشته دلیلی بر اصال ۀ سند،قرار گیرد و ابرازکنندیا تردید ر باید پذیرفت که اگر سند عادی مورد انکا نکته: •
 مود.به بعد از منکر اصالت سند تقاضای سوگند ن 271توان با رعایت مواد می ،باشد

خ دهد ای پاسدر دادگاه حضور داشته باشد و به شیوهاگر  ،ابراز شده است او هر طرفی که سند عادی علیه نکته:• 
ه مانع رسیدگی دادگا ،دادرسی ۀعدم حضور وی در جلسهمچنین شود، احکام ساکت بر او بار می ،شود که ساکت شمرده

 باشد.سند مزبور نمی به بدون استنادو حتی صدور حکم 

 نکات پایانی 

دگی و فقط به ادعای جعل رسی شودتردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی ،پس از ادعای جعلیت سند نکته:• 
 د.شومی

 شود.فقط به ادعای جعل رسیدگی می ،ادعای جعل شود ،چنانچه پس از تردید یا انکار سند نکته:• 

 کند.می رسیدگی جعلبه ادعای  فقطدادگاه  ،همزمان مطرح شوند ،لعاگر انکار، تردید یا ادعای ج نکته:• 

لیت را دلایل جع ،اما مدعی جعلیت ،ل شودانکار یا تردید و ادعای جع ،اگر نسبت به سند متوالیاً یا همزمان نکته: •
به ادعای جعلی که بدون  وکند، )زیرا ادعای جعل نیز مطرح شده است( دادگاه به انکار و تردید توجه نمی ،ذکر ننماید

 )زیرا دلیلی برای اثبات ادعای جعل وجود ندارد(؛ بنابراین دادگاه در این صورت دهد.دلیل مطرح شده نیز ترتیب اثر نمی
 دهد!یک از طرق تعرض به اصالت سند، ترتیب اثر نمیبه هیچ

 کند:طور همزمان یا متوالی انجام شود، دادگاه به صورت زیر عمل میتردید، بهاظهار اگر صرفاً اظهار انکار و  نکته:• 

 دهد.اگر سند منتسب به خود شخص متعرض باشد: دادگاه به انکار ترتیب اثر می. 1

 دهد.سب به شخص دیگری باشد: دادگاه به تردید ترتیب اثر میاگر سند منت .2 

ه، انجام تعهد، تهاتر، فسخ )مانند ادعای پرداخت وج س از تعرض نسبت به اصالت سند، دفاع ماهویاگر پ نکته: •
 (228زیر قابل تصور است: )مستنبط از مادۀ  تانجام شود، حالا( قرارداد و...

شود و دادگاه فقط به اظهار دفاع ماهوی صورت بگیرد، دفاع ماهوی شنیده نمی اگر پس از انکار یا تردید، .1
 کند.انکار یا تردید رسیدگی می

 حالت قابل تصور است: 2اگر پس از ادعای جعل، دفاع ماهوی صورت بگیرد،  .2 

 فقط شود واگر ادعای جعل کل سند یا امضای آن را دربرگیرد: دفاع ماهوی بعد از آن شنیده نمی (1
 شود.به ادعای جعل رسیدگی می
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اگر ادعای جعل بخشی از سند را دربرگیرد: نسبت به آن قسمتی که مورد ادعای جعل واقع شده،  (2
شود و هم به نسبت به آن قسمتی که ادعای جعل نشده، دفاع ماهوی به ادعای جعل رسیدگی می

 شود.شنیده می

زمان مطرح شود، تعرض به اصالت سند شنیده صورت هموی بهاگر تعرض به اصالت سند و دفاع ماه نکته: •
 شود.شود و فقط به دفاع ماهوی رسیدگی مینمی

اگر ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند باشد و دفاع ماهوی نیز نسبت به آن قسمتی باشد که نسبت به  استثنا:• 
شود و قع شده، به ادعای جعل رسیدگی میآن ادعای جعل نشده است، نسبت به آن قسمتی که مورد ادعای جعل وا

 شود.همچنین به نسبت به آن قسمتی که ادعای جعل نشده، دفاع ماهوی شنیده می



 

 گـواهی72
 (ق.م.ا. 211تا  074و مواد  ق.م. 0021تا  0019ق.آ.د.م. و مواد  247تا  229)مواد 

 70هایش است.ها یا سایر آگاهیشنیده ،هادیدهاز  وتیزد مراجع قضاگواهی عبارت از ِاخبار فرد ن گواهی:تعریف • 

 شود:نوع تقسیم می 2طور کلی، گواهی به به :انواع گواهی• 

امر مورد  گواه از ۀواسطمستقیم و بی محسوساتِها یا سایر ها، شنیدهدیدهخبار از اِ)اصلی(:  مستقیم. گواهی 1
 اختلاف است.

 ست،ا چیزی ندیده و نشنیده ی کسی است که خود مستقیماًگواه)گواهی بر گواهی(:  غیرمستقیمگواهی  .2
 ست.مستقیماً گواه بوده ا ،بر امور مورد اختلاف آن شخصکند که را نقل می شخص دیگریهای ها و شنیدهبلکه دیده

یشۀ وسیلۀ پرتاب سنگ، شبه« نسرین»گوید که خانم می« کاوه»نزد آقای « پژمان»تصور کنید آقای  مثال:• 
د شنیده است شهادت بده« پژمان»در دادگاه بر اساس چیزی که از « کاوه»ادارۀ مخابرات را شکسته است. اگر  پنجرۀ

 شیشۀ ادارۀ مخابرات را شکسته است، شهادت غیرمستقیم )شهادت بر شهادت( رخ داده است.« نسرین»که 

 د،بوده باشامر مورد اختلاف  اهدش خود ،عنوان گواهی معتبر است که گواهاصولاً درصورتی به گواهی نکته:• 
 که در ادامه بیان خواهیم کرد. بنابراین استناد به گواهی بر گواهی تنها در موارد مصرح قانونی مجاز است

 ی یا مدنییاعم از امور جزا ،الناسی داردحق ۀدعاوی که جنب ۀر کلیق.آ.د.م. آمده است که د 200در مادۀ  نکته:• 
یا  )متعذر( غیرممکنسفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی  ،به علت غیبت یا بیماری هرگاه، )مالی و غیر آن(

گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر  گواه اصلی مسموع خواهد بود. شهادتِ  بر شهادت ،باشد )متعسر( دشوار
 برای گواه و گواهی باشد.

                                                           
خواسته از کلمات و عبارات پارسی استفاده شده است. ظاهراً قانونگذار می« گواه»جای شاهد از و به« گواهی»جای شهادت از ، به1372در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  .72

 ��استفاده کند! 

 .354، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ شمس .73
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هی ، در این حالت گواگواه اساساً در دسترس نباشدکه ق.آ.د.م. بیانگر شرایط و حالتی است  200مادۀ  توضیح:• 
 بر گواهی قابل استناد است.

ن گواه تمایل نداشت قبیلبنابراین عللی از  .تمثیلی است ذکر شده است، ق.آد.م. 200ی که در مادۀ موارد نکته:• 
 گیرد.نیز دربرمیرا  پذیر نباشد(طوری که اساسًا امکان گواهی او امکان)به اصلی به حضور در دادگاه

گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی  معذور بودنر صورت ق.آ.د.م. آمده است که د 244در مادۀ  نکته:• 
تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه می ،که دادگاه مقتضی بداند

 استماع کند.

تنها در موارد نادری مانند فوت گواه اصلی یا مسافرت طولانی مدت او به خارج  ا،ه موارد بالبا توجه ب :توضیح• 
طور کلی زمانیکه اساساً امکان گواهی وجود نداشته باشد یا گواه )به از کشور یا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه

 شنیدن گواهی بر گواهی مجاز است. در دسترس نباشد(،

امکان گواهی وجود داشته باشد و امکان آن اساساً منتفی نباشد و گواه  هرگاهتوجه به موارد بالا،  با توضیح:• 
هر جهتی گواه از آمدن به دادگاه معذور باشد، قاضی دادگاه به محل گواه مراجعه حاضر به شهادت دادن باشد، ولی به

 کند.کند و گواهی او را استماع میمی

 تواند ازیدادگاه م ،اقامت داشته باشد یگریکه گواه در مقر دادگاه د یرصورت.آ.د.م. دق 241طبق مادۀ  نکته:• 
 او را استماع کند. یدادگاه محل توقف او بخواهد که گواه

بایست توسط شخص قاضی انجام بشود، بنابراین مدیر استماع گواهی یک امر شرعی است که الزامًا می نکته:• 
 توانند گواهی گواه را استماع کنند.یدفتر و کارمندان دادگاه نم

او را  رود و گواهیالقاعده اگر گواه از آمدن به دادگاه معذور باشد، قاضی به محل گواه میگفتیم که علی نکته:• 
 (244) در موارد مذکور در مادتین»کند: ق.آ.د.م. در حکمی عجیب و خلاف قاعده بیان می 246کند. مادۀ استماع می

از حضور در دادگاه معذور  (200) ۀطبق مقررات ماد چه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواهان( چن241) و
 «د.تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نمایبه گواهی فقط می ۀاستنادکنند ،باشد

گواه  وگواهی باشد(  )مبنای رأی دادگاه صرفاً هرگاه دلیل دیگری جز گواهی در پرونده موجود نباشد  :توضیح• 
از حضور در دادگاه معذور باشد دادگاه از فرستادن دادرس دیگر یا دادن نیابت قضایی  .آ.د.م.ق 200 ۀاصلی طبق ماد

 آورد.کند و به گواهی گواه بر شاهد اصلی روی میخودداری می

 ق.آ.د.م. 246و  244، 231بندی مواد جمع
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 ر گواهی.اگر گواه در دسترس نباشد: گواهی ب .1

 رود.اگر گواه در دسترس باشد، اما معذور باشد: قاضی به محل گواه می. 2

 باشد: گواهی بر گواهی. معذورباشد و گواه نیز  مبنای رأی دادگاهاگر گواهی . 3

 ها در تحقیق محلی )استفاضه(اعلام آگاهی

اموری که گواه )مطلع  ع آن الزاماًای از گواهی است که موضوویژه شقِّ ،اعلام آگاهی در جریان تحقیق محلی
باشد. بلکه اموری است که مطلع محلی در باشد و حتی گواهی بر گواهی نیز نمیمحلی( شخصًا گواه آن بوده نمی

آنکه ود، بیشهایی است که دهن به دهن نقل میزمزمهۀ کنند، تنها منعکسهکنندیا به دیگر سخن اعلام افواه شنیده و
 74تضمین کند.ها را درستی آن

ان شود، بلکه ذیل عنوها در تحقیق محلی )استفاضه( گواهی محسوب نمیدر حقوق ایران، اعلام آگاهی نکته:• 
 71گنجد.تحقیق محلی می

 شرایط گواه

به ترتیب  هاتمامی شرایط قانونی مقرر را داشته و تعداد و جنسیت آن ،اگر گواه یا گواهان معرفی شده :قاعدۀ اصلی• 
و دادگاه ملزم است بر مبنای آن  شودگواهی به دادگاه تحمیل می، قانونی باشد و شرایط گواهی حاصل باشدمقرر 

حمیل تبه دادگاه  اامّ شوداستماع می گواهی ،ولی درصورتی که هر کدام از شرایط وجود نداشته باشد رأی صادر کند،
  تأثیر گواهی با دادگاه است. و تشخیص ارزش و شودنمی

 

                                                           
 .370شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .74

 .653شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .76

 شرایط گواه

 . بلوغ1

 . عقل2

 . ایمان3

 . عدالت4

 نفع نبودن در موضوع. ذی6

 ها. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن5

 شرایط ضامن درک درست و و ضبط کامل گواه

 گویی گواهشرایط ضامن شایستگی معنوی و راست

 دور ماندن از اتهام گواهشرایط ضامن 
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 01باشد، به  76برای آنکه شهادت شخصی بر دادگاه تحمیل شود، باید علاوه بر اینکه آن شخص بالغ غ:بلو. 1
 سال تمام شمسی نیز رسیده باشد.

 ،ند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نموداهسال تمام نرسید 01هادت اطفالی را که به سن ش نکته:• 
 ق.م.( 0004)مادۀ  یل اطفال را معتبر شناخته باشد.مگر در مواردی که قانون شهادت این قب

 از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر وجود ندارد.سال تمام شمسی است و  01اهلیت برای گواهی،  نکته:• 

 یا آنکه بالغ شده باشد اما به بالغ نشده باشد لیرسیده باشد و تمام شمسی سال 01اگر فردی به سن  نکته:• 
ادگاه شود اما به د، بنابراین شهادت او استماع میوجود ندارداو شرط مزبور در  شمسی نرسیده باشد،سال تمام  01سن 

 شود و تشخیص ارزش آن با دادگاه است.تحمیل نمی

 برای آنکه شهادت شاهد بر دادگاه تحمیل شود، باید شخص عاقل باشد. . عقل:2

 گواهی مجنون معتبر نیست. نکته:• 

 چه در حال افاقه باشد معتبر است.ون ادواری چنانگواهی مجن نکته:• 

 معتبر نیست. ،ستا مبتلا )آلزایمر( به فراموشی ،شهادت کسی که در اثر کبر سن یا بیماری نکته:• 

ت و ممکن است تمامی جزئیاگذرد توجهی ندارد در برابر او می به اموری کهکسی است که عموماً  «لهبُ» نکته:• 
از این حیث در حکم مجنون است و « بُله»دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد. آن گواهی می امری را که نسبت به

ت تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر را از گفتار او به دس ۀمگر آنکه دادرس به وسیل ،توان اعتماد کردله نمیبُ به گفتار
 آورد.

؛ زیرا شهادت ربطی به ادراک امور معتبر است ، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی،شهادت سفیه نکته:• 
 مالی ندارد، حتی اگر نسبت به امور مالی باشد.

برای آنکه شهادت شخصی بر دادگاه تحمیل شود، باید او مؤمن باشد. منظور از ایمان آن است که . ایمان: 3
 شخص مسلمان باشد و تفاوتی میان شیعه و سنی از این حیث وجود ندارد.

)و به دادگاه  شودشنیده میمذاهب و ادیان  اهی هر یک از پیروان مذاهب و ادیان علیه پیروان همانگو نکته:• 
 شود.عنوان مثال شهادت یک شخص بودایی علیه یک شخص بودایی استماع میشود(. بهتحمیل می

                                                           
 ق.م.(  1210مادۀ  1سال تمام قمری است. )تبصرۀ  2ر سال تمام قمری و در دخت 16سن بلوغ در پسر  .75
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 اما ،شودشنیده میر یا پیروان هر یک از ادیان علیه پیروان ادیان دیگ انعلیه مسلم انگواهی غیرمسلم نکته:• 
 ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. تشخیص

 این مطلب را به صورت زیر یاد بگیرید: فرمول:• 

 کیشان علیه یکدیگر: استماع + تحمیل؛گواهی هم ▪ 

 کیشان علیه یکدیگر: فقط استماع )نه تحمیل(.گواهی غیر هم ▪ 

به  ، بنابراین شهادت اوشودباشد عادل شمرده نمی کسی که سابقه فسق و اشتهار به فساد داشته عدالت:. 4
 گردد.دادگاه تحمیل نمی

 شود.شخصی که در محل زندگی خود به زنا یا لواط معروف است، عادل محسوب نمی مثال:• 

و  شود، بلکه تشخیص ارزششود اما به دادگاه تحمیل نمیشهادت شخصی که عادل نباشد شنیده می نکته:• 
 دگاه است.تأثیر آن با دا

شود نفع باشد، شهادت او شنیده میاگر شخصی در پیروزی یکی از اصحاب دعوا ذی نداشتن نفع شخصی:. 5
 شود، بلکه تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است.اما به دادگاه تحمیل نمی

. )و شودیشنیده م ی او دارد بلامانع است وزگواهی علیه طرفی باشد که گواه نفع شخصی در پیرو گاههر نکته:• 
 شود(به دادگاه تحمیل می

داشتن نفع شخصی در دعوا  ،دهدطرفی است که به سود او گواهی می ۀصرف اینکه گواه وارث بالقو نکته:• 
 شود.، بنابراین شهادت او به دادگاه تحمیل میشودشمرده نمی

ی از ، یکگواه و طرف مربوط دنیوی بین ینبودن دشمن ها:. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن6
شود شرایط گواه است و درصورتی که دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مقابل وجود داشته باشد، گواهی گواه شنیده می

 شود، بلکه تشخیص ارزش و تأثیر آن بر عهدۀ دادگاه است.اما به دادگاه تحمیل نمی

اند و شوهر دعوای تمکین علیه او اقامه کرده است. اگر تصور کنید زن و شوهری سابقاً با هم دعوا داشته مثال:• 
شود و در یک دعوای دیگر علیه شوهر، زوجه علیه شوهر خود شهادت بدهد، این شهادت به دادگاه تحمیل نمی

 تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است.

ادگاه نیز و به د شودرفته می، پذیوی داردیشخصی باشد که شاهد با او دشمنی دنهرگاه گواهی به نفع  نکته:• 
 گردد. مانند آنکه در مثال فوق، زوجه با وجود دشمنی با شوهر خود، به نفع شوهر خود شهادت دهد.تحمیل می
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شنیده  ،را شغل خود قرار دهند و ولگردی ی که تکدیانشهادت کس اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی:. 7
 که تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است.شود، بلشود اما به دادگاه تحمیل نمیمی

به این معنی است که شاهد نباید ولدالزنا باشد. در صورتی که شاهد ولدالزنا باشد، شهادت او  طهارت مولد:. 8
 77شود، بلکه تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است.شود اما به دادگاه تحمیل نمیشنیده می

 مورد دیگر 2بررسی 

مورد دیگر  2بندی بود که گفته شد، در ادامه به بررسی شرط بودن یا نبودن  8ط شاهد همین شرای نکته:• 
 پردازیم.می

دقت کنید، صرف داشتن رابطۀ خویشاوندی هیچ تأثیری در شهادت  . شرط نداشتن رابطۀ خویشاوندی:1
 ندارد. بنابراین نداشتن رابطۀ خویشاوندی، شرط شاهد نیست.

طرفین  ابقرابت نسبی یا سببی شاهد  ۀدرجوجود رابطۀ خویشاوندی و  رسیدگی،شروع به  قاضی قبل از نکته:• 
 ق.آ.د.ک.( 022. )مادۀ کندرا سؤال می

شود، پس چرا قاضی قرابت شاهد و گفتیم که عدم رابطۀ خویشاوندی از شرایط شاهد محسوب نمی سؤال:• 
 کند؟طرف را سؤال می

 حالت قابل تصور است: 2طرف رابطۀ خویشاوندی دارد در خصوص شهادت شخصی که با  جواب:

شود و به دادگاه تحمیل گانۀ شاهد وجود داشته باشد: شهادت شاهد استماع میاگر سایر شرایط هشت .1
 گردد.می

ص شود، اما تشخیگانۀ شاهد وجود نداشته باشد: شهادت شاهد استماع میاگر حتی یکی از شرایط هشت .2
در تشخیص ارزش و تأثیر  با دادگاه است؛ در این حالت دادگاه وجود رابطۀ خویشاوندی راارزش و تأثیر آن 

 دهد.شهادت، ملاک قرار می

دقت کنید، صرف داشتن رابطۀ خادم و مخدومی هیچ تأثیری در  خادم و مخدومی: . شرط عدم رابطۀ2
 شهادت ندارد. بنابراین نداشتن رابطۀ خادم و مخدومی، شرط شاهد نیست.

ادۀ . )مکندطرفین را سؤال می باشاهد  وجود رابطۀ خادم و مخدومی رسیدگی،قاضی قبل از شروع به  نکته:• 
 ق.آ.د.ک.( 022

                                                           
...، هدف این قضاوت ورسد که هدف از تصریح این شرط، گذاشتن بار گناه پدر و مادر به دوش فرزند باشد، بلکه با محروم نمودن این قبیل اشخاص از گواهی دادن، نظر نمیبه .77

 .381وجود آید. شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ هبوده تا در اشخاص انگیزۀ بیشتری در پرهیز از زنا ب
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شود، پس چرا قاضی وجود این گفتیم که عدم رابطۀ خادم و مخدومی از شرایط شاهد محسوب نمی سؤال:• 
 کند؟رابطۀ شاهد و طرف را سؤال می

 حالت قابل تصور است: 2خصی که با طرف رابطۀ خادم و مخدومی دارد در خصوص شهادت ش جواب:

شود و به دادگاه تحمیل گانۀ شاهد وجود داشته باشد: شهادت شاهد استماع میاگر سایر شرایط هشت .1
 گردد.می
ص شود، اما تشخیگانۀ شاهد وجود نداشته باشد: شهادت شاهد استماع میاگر حتی یکی از شرایط هشت .2
در تشخیص ارزش و زش و تأثیر آن با دادگاه است؛ در این حالت دادگاه وجود رابطۀ خادم و مخدومی را ار

 دهد.تأثیر شهادت، ملاک قرار می

 شرایط گواهی

 شرایط ماهوی

 78طور شک و تردید.نه به ،شهادت باید از روی قطع و یقین باشد :قطع و یقین در گواهی .1

یده آن چه شن احتمال زیادطلاق را شنیده است یا به  ۀصیغ احتمال زیادبه  که دهدمیگواهی  یشخص مثال:• 
ه مفهوم ماره قضایی باتواند البته گواهی مزبور می .دهداعتبار گواهی نمی ،خباراست، دادگاه به این اِ بوده طلاق ۀصیغ

 اخص باشد.

ولی اگر در لفظ مخالف و  ،اشدب اشهادت باید مطابق با دعو مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا: .2

 79موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ادر معن

اگر خواهان ادعا کند که اتومبیل لندکروز مشکی متعلق به او است، اما شاهد او شهادت بدهد که موتور  مثال:• 
 هوندا متلعق به خواهان است، این شهادت اعتبار ندارد.

                                                           
 ق.م. 1316مادۀ  .78

 ق.م. 1315مادۀ  .72

 شرایط شهادت

 . شرایط ماهـوی1

 . شرط شکلی = اصولاً گواه باید در دادگاه حاضر شود.2

 . قطع و یقین در گواهی1

 . مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا2

 . اتحاد مفاد گواهی گواهان3
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کند که عنوان مثال خواهان ادعا میحالتی است که به« لف و در معنا موافقدر لفظ مخا»منظور از  نکته:• 
موجب عقد بیع دهد که خواهان بهموجب عقد معاوضه مالک اتومبیل لندکروز شده است، ولی شاهد او شهادت میبه

ر خواهان و شاهد هکند و بالاخره مالک لندکروز شده است. در این حالت شهادت معتبر است، زیرا در معنا فرقی نمی
 که خواهان مالک لندکروز شده است و موضوع گواهی با موضوع ادعای خواهان مطابقت دارد. اعتقاداندبر این  2

میلیون تومان از خوانده طلبکار است و شاهدِ خواهان نیز شهادت بدهد که  01اگر خواهان ادعا کند که  نکته:• 
 میلیون تومان معتبر است. 8است، شهادت شاهد تا میزان میلیون تومان از خوانده طلبکار  8خواهان 

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند  اتحاد مفاد گواهی گواهان: .3
 81دست آید.بهنی قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقّ

دهد که خواهان مالک اتومبیل لندکروز است، شاهد دیگر شهادت از شهود شهادت می تصور کنید یکی مثال:• 
دهد که خواهان مالک یک آباد است و شاهد دیگر نیز شهادت میدهد که خواهان مالک آپارتمان واقع در عباسمی

 ست.باشد و معتبر نیدوچرخۀ مخصوص کوهنوردی است. در این صورت شهادت شهود، مفاداً متحد نمی

میلیون تومان از خوانده طلبکار است و شاهد دیگر  02اگر یکی از شهود شهادت بدهد که خواهان  توضیح:• 
میلیون تومان )قدر  01میلیون تومان از خوانده طلبکار است، شهادت شهود به میزان  01شهادت بدهد که خواهان 

 متیقّن( معتبر است.

 80ر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.اگ ،اختلاف شهود در خصوصیات امر نکته:• 

از خواهان به امانت  0077آبان  20اند که خوانده مال را در تاریخ تصور کنید که همۀ شهود شهادت داده مثال:• 
گرفته است. اما یکی از شهود گفته است که خوانده در آن تاریخ پیراهن مشکی بر تن داشته، شاهد دیگر گفته است 

ای ه خوانده در آن تاریخ پیراهن قرمز در تن داشته و شاهد سوم گفته است که خوانده در آن تاریخ کاپشن سرمهک
کنید که شهادت شهود صرفاً در خصوصیات امر اختلاف دارد و چون موجب اختلاف در پوشیده بوده است. ملاحظه می

 موضوع شهادت نشده است، معتبر است.

اثر است که اختلاف در موضوع گواهی در خصوصیات امر، تا جایی در اعتبار شهادت بیاختلاف گواهان  نکته:• 
هادت ش در خانه دیگری به اتلاف مال در روز و در محل کار اگر یکی از شهود به اتلاف مال در شب مثلاً نیاید.به شمار 

 .این شهادت اصولاً قابل تردید است ،دهد

 ط شکلیشر

                                                           
 ق.م. 1317مادۀ  .80

 ق.م. 1318مادۀ  .81
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گاه مستلزم حضور گواه در داده القاعداعتبار گواهی علیهادت، یک قاعدۀ کلی وجود دارد: عنوان تنها شرط شکلی شبه
 تواند جایگزین آن شود.نامه نمیاست و شهادت

 استثنا دارد: 2قاعدۀ فوق  نکته:• 

 گواهی مأمورین رسمی در اسناد رسمی. .1

 پذیرد.آن را میامضای ای که طرف مقابل صحت نامهشهادت .2

اه وارد دادگ )صحت امضای شاهد را نپذیرد(، نامه تردید نمایداگر طرف مقابل نسبت به اصالت شهادت ه:نکت• 
اعده رجوع دلیل منتفی شدن استثنا باید به قشود. بهو این استثنا منتفی می شودهای رسیدگی به اصالت سند نمیراه

 نامه پذیرفته نیست.حاضر نماید و دیگر شهادتکرد، بنابراین استنادکنندۀ شهادت باید شاهد را در دادگاه 

 توان اثباتی گواهی

 .مسموع نیستگواهی  استناد به باید سند رسمی تنظیم شود، ی کهدر موارد خاص نکته:• 

 آیا گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی قابل استناد است؟  سؤال:• 

ظران نباشند. به نظر برخی صاحبونی نیز راهگشا نمینظر وجود دارد و مواد قاندر این خصوص اختلاف جواب:
 شود بلکه تشخیصشود، اما به دادگاه تحمیل نمیگواهی بر خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی استماع می 82حقوق

 ارزش و تأثیر گواهی مخالف سند رسمی با دادگاه است.

 دعاوی قابل اثبات با گواهی

 ضروری است:نکته  2عنوان مقدمه ذکر به نکته:• 

 شاهد مرد بهره برد. 2اصولًا در امور مدنی، برای اثبات ادعا باید از  ▪ 

شاهد  2برابر ارزش شهادت زن است، بنابراین اگر شاهد مرد وجود نداشته باشد، باید  2ارزش شهادت مرد،  ▪
 زن جایگزین آن بشود.

اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز ، : نوع نکاح )موقت یا دائم(مرد 2دعاوی قابل اثبات با شهادت  .1
 عفو از قصاص، وکالت و وصیت. دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل،

                                                           
 .321شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .82
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چه که مقصود از یا آن اصل نکاح و دعاوی مالی :زن 2یک مرد و یا  مرد 2دعاوی قابل اثبات با شهادت  .2
 غصب، جنایات خطایی و شبه اجاره، وصیت به نفع مدعی، ،وقف معاملات، ،مبیع ثمن از قبیل دین، باشدآن مال می

 است.موجب دیه  عمد که

بنابراین . شودزن اثبات می 2مرد یا یک مرد و  2صل نکاح با گواهی ق.آ.د.م. ا 201مادۀ « د»طبق بند  :نکته• 
مرد قابل اثبات  2با شهادت فقط ت، شود و چون غیرمالی اسین بند نمی)دائم یا موقت( مشمول ا نکاح عاثبات نو

 است.

ها معمولاً در اختیار : دعاوی که اطلاع بر آنزن 4یا  زن 2یک مرد و یا  مرد 2دعاوی قابل اثبات با شهادت  .3
 و بلوغ دختران. ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زناناز قبیل زنان است 

 یکه به هر علت و سبب یمال یدعاو ۀیدر کل: سوگند ۀمیمبه ض زن 2یا  مردیک گواه  دعاوی قابل اثبات با .4
 و لافات اینفقه، ضمان به تلف  ه،یمهر ات،یجنا ۀیالاجاره، دقرض، ثمن معامله، مال لیاز قب ردیگیبه ذمه تعلق م

و  یخطائ تیجنا ،یبه نفع مدع تیصلح، اجاره، هبه، وص ع،یب لیکه مقصود از آن مال است از قب یدعاو نیهمچن
 .هیدبه عمد موجب ش

و دهد یشهادت م ط،یبتدا گواه واجد شراتشریفات انجام شهادت به ضمیمۀ سوگند از این قرار است که ا نکته:• 
 شود.یسپس سوگند توسط خواهان ادا م

 شود.گفته می« سوگند تکمیلی»شود، به سوگندی که در دعاوی مالی ضمیمۀ شهادت می نکته:• 

 بندیجمع

 مرد 2الی: . دعاوی غیرم0
 زن 2یک مرد و  -مرد  2. دعاوی مالی و اصل نکاح: 2
 زن 4 -زن  2یک مرد و  -مرد  2شوند: ها زودتر مطلع می. دعاوی که عرفاً خانم0
زن  2توان از یک مرد یا زن(: می 2. در دعاوی مالی که شاهد حداقل نصف باشد )حداقل یک مرد یا حداقل 4

 .+ سوگند تکمیلی استفاده کرد

ها و حتی شرایطی مانند ایمان و طهارت مولد آنکه تعداد و جنسیت آنتواند گواهان خود را بیمدعی می نکته:• 
شخیص ت . در این صورتآنکه تحمیل گواهی به دادگاه را انتظار داشته باشدبی ،معرفی کند را رعایت نماید به دادگاه

 ارزش اثباتی گواهی مزبور با دادگاه است. تأثیر و
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 ل تحمیلعنوان دلیبهبه دادگاه  گواهی ،اگر شرایط، تعداد و جنسیت گواه به ترتیب مقرر قانونی باشد :نکته• 
ما در هر ؛ اتشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است، ترتیب مقرر قانونی نباشد مطابق شرایط وشود و اگر می

 شود.حال، گواهیِ گواه شنیده می

 شهادت شرعی

 80د.نباش ایعلم باشد  دیاعم از آن که مف ،دانسته است تیحج یآن است که شارع آن را معتبر و دارا یشهادت شرع

علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد  دینبا یدر شهادت شرع نکته:• 
که به خلاف واقع بودن شهادت، علم  یر صورتو د دهدیلازم را انجام م یو بررس قیباشد، دادگاه، تحق یشهادت شرع

البته دقت کنید، علم فقط باید حاصل از ادلۀ اثبات دعوا باشد. بنابراین قاضی  84.ستیحاصل کند، شهادت معتبر ن
 اعتبار کند.واسطۀ علم شخصی )مثلاً خود قاضی در جریان امور باشد(، شهادت شرعی را بیتواند بهنمی

 گواه و تعدیل جرح

فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده  طرف دعوا مبنی بر عبارت است از ادعای گواه:رح ج• 
 ایمان است.مانند آنکه شخصی دلیل بیاورد که شاهد فاسق یا بیدر شاهد طرف مقابل.  است

ازم را دارا یط لآورد تا اثبات کند که شاهد شرابرعکس حالت فوق است، یعنی شخصی دلیل می تعدیل گواه:• 
 است. مانند آنکه شخصی دلیل بیاورد که شاهد عادل یا مؤمن است.

ه ک یطیاز شرا یکیاست. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان  لیقابل جرح و تعد یشاهد شرع :توضیح• 
 یهد شرعشا یمذکور برا طیشاهد عبارت از شهادت بر وجود شرا لیمقرر کرده است و تعد یشاهد شرع یقانون برا

 81است.

 انزیم صیشود. تشخینباشد، اظهارات او استماع م یشهادت شرع طیکه شاهد واجد شرا یدر صورت نکته:• 
 86با دادگاه است. یدر حدود اماره قضائ یاظهارات در علم قاض نیو ارزش ا ریثأت

ل تحمیل عنوان دلیدادگاه به همانطور که سابقاً گفتیم، شاهد اگر دارای شرایط لازم باشد، شهادت او بر توضیح:• 
ود اما ششود و دادگاه باید بر اساس آن رأی صادر کند، اما اگر شاهد فاقد شرایط لازم باشد، شهادت او استماع میمی

 عنوان یک امارۀ قضایی در اختیار قاضی است.شود، بلکه تشخیص ارزش و تأثیر آن بهبه دادگاه تحمیل نمی
                                                           

 ق.م.ا. 175مادۀ  .83

 ق.م.ا. 187مادۀ  .84

 ق.م.ا. 121مادۀ  .86

 ق.م.ا. 175مادۀ  .85
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 ،کندیم تیجرح کفا ای لیمطلق به تعد یو گواه ستیذکر اسباب آن لازم نشاهد،  لیتعد ایدر اثبات جرح  نکته:• 
ست فقدان آن لازم ا ایعدالت، علم شاهد به عدالت  ینف ایدر اثبات  باشد. یشرع طیشرا یمشروط بر آنکه شاهد دارا

 87.ستین یاحراز عدالت کاف یبرا ییو حسن ظاهر به تنها

خواهد شاهدِ طرف مقابل دعوا را جرح کند )یعنی ثابت کند که شاهد د شخصی میتصور کنی توضیح و مثال:• 
کند که شاهدِ طرف مقابل عادل نیست، بلکه فاسق است. در این حالت عنوان مثال ادعا میشرایط لازم را ندارد(، به

ا لواط(، زیرا سبب زنا یکافی است فاسق بودن شاهد اثبات شود و نیازی نیست که سبب فسق او ثابت شود )مثلًا به 
 ممکن است متضمن جرائم کیفری مانند قذف یا افترا باشد.

 نیا ریو در غ ردیپذیدهد، شهادت را م صیتشخ یقانون طیشده را واجد شرا یهرگاه دادگاه، شهود معرف نکته:• 
و  طیزمان احراز شرا ها اطلاع نداشته باشد تاآن تیکند و اگر از وضعیمحسوب نم یصورت، شهادت را شهادت شرع

 میآن، حسب مورد، اتخاذ تصم زرا متوقف و پس ا یدگیروز طول بکشد، رس 01از  شیب دیکه نبا تیکشف وضع
 88روز ممکن نباشد. 01در مدت  طیاحراز شرا یبه نظر قاض نکهیمگر ا ،کندیم

 مطلب کلی است. 2ق.م.ا. بیانگر  097مادۀ  توضیح:• 

عنوان دلیل بر دادگاه شود و شهادت او بهداشته باشد، شاهد شرعی محسوب میاگر شاهد شرایط لازم را  (1
ه شود و شهادت او به دادگاشود، اما اگر یکی از شرایط را نداشته باشد، شاهد شرعی محسوب نمیتحمیل می

 عنوان یک امارۀ قضایی تشخیص تأثیر و ارزش آن با قاضی است.شود، بلکه بهتحمیل نمی

اه از وضعیت شاهد اطلاع نداشته باشد )مانند اینکه مطمئن نباشد که شاهد عادل است یا فاسق(، اگر دادگ (2
 کند.رسیدگی را تا زمان کشف وضعیت متوقف می

روز بشود، مگر آنکه قاضی احراز کند که احراز وضعیت  01اصولاً این توقف رسیدگی نباید بیشتر از  ▪
 روز رسیدگی را متوقف کند. 01تواند بیشتر از این صورت میپذیر نیست، در روز امکان 01شاهد در 

اثبات آن  یتواند برایشاهد م تیصلاح یمدع ،یجرح و ای یقاض یاز سو یدر صورت رد شاهد شرع نکته:• 
 89اقامه کند. لیدل)تعدیل( 

                                                           
 ق.م.ا. و تبصرۀ آن. 126مادۀ  .87

 ق.م.ا. 127مادۀ  .88

 ق.م.ا. 124مادۀ  .82



                                                                                                                                              ...........................................................................دکترسیدجعفریطالییمباحث ................................................................................

113 

 
www.mashahiredanesh.com 

 موسسه مشاهیردانش
 

ایمان  دمه شخصی برای اثبات فسق یا عکاگر شخصی برای جرح شاهد دلیل اقامه کند )مانند آن توضیح:• 
تواند برای تعدیل شاهد خود، دلیل اقامه کند )مانند آنکه شاهدِ طرف مقابل، خود شاهدی بیاورد(، طرف مقابل نیز می

 شخصی برای اثبات عدالت یا ایمان شاهد خود، شاهد دیگری بیاورد(.

 آیین حرج

در  ای درستقامت آنان به گونهباید اسامی و مشخصات و محل ا ،هرگاه دلیل خواهان گواهی گواه باشد نکته:• 
 القاعده خوانده در اولین جلسه دادرسی دارد.دادخواست معین شود. همین تکلیف را علی

بایست اسامی و مشخصات و محل اقامت شهود خود را از قبل اعلام کنند آن دلیل اینکه طرفین می توضیح:• 
 د و راجع به صفات و شرایط او تحقیق کند.عنوان مثال به محل شهود برواست که طرف مقابل بتواند به

مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم  ،دیعمل آشهادت به یاز ادا شیپ دیبا یجرح شاهد شرع نکته:• 
و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح،  دیآیاز صدور حکم به عمل م شیصورت، جرح تا پ نیشود. در ا

 91کند. میو اتخاذ تصم یدگیرس

اثبات آن  یتواند برایشاهد م تیصلاح یمدع ،یجرح و ای یقاض یاز سو یدر صورت رد شاهد شرع نکته:• 
 )تعدیل گواه( 90اقامه کند. لیدل

رایط ش فاقدگواه مزبور را  خود اختیار این را دارد که جرح نشود، دادگاهتوسط طرف مقابل اگر گواه  :توضیح• 
 قانونی تشخیص دهد.

ساقط  از اعتبار ،معارض باشد گریکدیشاهد با  لیتعد ایشده در اثبات جرح  یشهود معرف یگواه هرگاه نکته:• 
فاسق « پوریا»شاهد دیگر بگویند که آقای  2عادل است ولی « پوریا»شاهد بگویند که آقای  2مانند آنکه  92است.

 90شود.شاهد ساقط می 4است، در این صورت شهادت هر 

ه هفت کیدادگاه حداکثر به مدت  ،دیجرح گواه از دادگاه استمهال نما یدعوا برا که طرف یدر صورت نکته:• 
 مهلت خواهد داد.

اند. مانند آنکه اگر جلسه برای شنیدن اظهارات شاهد باشد، روزه 7های شهادت طور کلی همۀ مهلتبه :فرمول• 
 روز فاصله باشد. 7باید 

                                                           
 ق.م.ا. 123مادۀ  .20

 ق.م.ا. 124مادۀ  .21

 ق.م.ا. 125مادۀ  .22

 الدلیلان اذا تعارضا، تساقطا. .23
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د یا از سوی دادگاه رد شوند، دادگاه اِخبار گواه را استماع اگر شهود پیش از ادای شهادت جرح شون نکته:• 
 آورد.نمی رنماید، ولی آن را گواه شرعی به شمامی

 یجهات جرح وجود داشته ول ،یگواه یدادگاه معلوم شود که قبل از ادا یبرا یأچنانچه پس از صدور ر نکته:• 
 اتباشد و چنانچه جهیم رأی بوده، مورد از موارد نقض یصادره هم مستند به آن گواه یأمانده و ر یبر دادگاه مخف

 دادگاه نخواهد بود. یأحادث شده باشد موثر در اعتبار ر یأجرح بعد از صدور ر

مهم و ملاک عمل است و در زمان ادای شهادت نباید جهات جرح  هنگام ادای شهادتشرایط شاهد  توضیح:• 
 وجود بیایند، ایرادی ندارد و شهادت معتبر است.شهادت جهات جرح به وجود داشته باشد، بنابراین اگر بعد از ادای

اگر بعد از شهادت شاهد و استماع آن توسط دادگاه، معلوم شود که شاهد در زمان ادای شهادت شرایط  نکته:• 
 حالت قابل تصور است: 2لازم را نداشته است، 

دت شرایط لازم را نداشته است: در این صورت شود که شاهد در زمان شهاقبل از  صدور رأی متوجه می (1
 دهد.عنوان دلیل ترتیب اثر نمیشود و دادگاه به آن بهشهادت به دادگاه تحمیل نمی

شود که شاهد در زمان شهادت شرایط لازم را نداشته است: دادگاه صادرکنندۀ بعد از صدور رأی متوجه می( 2
 از موجبات نقض رأی است. تواند انجام بدهد، ولیرأی هیچ اقدامی نمی

رأی باید قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد تا بتوان نسبت به رأی شکایت  نکتۀ قبلی،در مورد  نکته:• 
 کرد.

دادرسی  ۀتوان یکی از جهات اعادرا می نهایی شدن رأیبه دست آمدن اسناد و مدارک جرح پس از  نکته:• 
 94محسوب کرد.

 استماع گواه و آیین آن

 عملی قرار استماع ۀهرگاه به گواهی استناد شده باشد و دادگاه آن را مؤثر در دعوا بداند بر اساس روی نکته:• 
 شود.گواهی گواهان صادر می

 شرط لازم است: 2بنابراین برای استماع گواهی گواه در دادگاه،  توضیح:• 

 ( به گواهی استناد شده باشد؛0 
 دعوا بداند.( دادگاه گواهی را مؤثر در 2 

                                                           
ق.آ.د.م. به شمار آورد. شمس، دکتر عبدالله،  425مادۀ  7جرح را از مصادیق جهتِ مندرج در بند « ردن اسناد و مدارکبه دست آو»اند که ممکن است برخی اساتید بیان کرده .24

 .413دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ 
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 یدر صورت نیاز اصحاب دعوا همچن یکیتواند به درخواست یدادگاه م»ق.آ.د.م. آمده است:  242در مادۀ  نکته:• 
استماع گواه، درهرحال، مستلزم استناد مدعی به  91داناننظر برخی حقوقبه« .دیبداند گواهان را احضار نما یکه مقتض

ناظر به فرضی « درصورتی که مقتضی بداند»کند: ق.آ.د.م. که بیان می 242گواهی است. بنابراین قسمت اخیر مادۀ 
 است که مدعی به شهادت استناد کرده باشد.

آنکه هر یک از طرفین به گواهی استناد کرده باشد، اشخاص را به عنوان گواه تواند بیدادگاه نمی :توضیح• 
 گواه است. احضار کند، استماع گواه درهرحال مستلزم استناد مدعی به

صورت  2دانان، به ق.آ.د.م. و نظر برخی حقوق 242، طبق مادۀ اگر مدعی به شهادت استناد کرده باشد :نکته• 
 شود:شاهد احضار می

 ( به درخواست مدعی؛ یا0 
 کند.( درصورتی که دادگاه مقتضی بداند رأساً احضار می2 

اشد درصورتی که بدان استناد شده ب –گواه  احضاراست؛ اما گواه نیازمند استناد مدعی به گواهی  استماع نکته:• 
 پذیر است.رأساً توسط دادگاه نیز امکان –

 کیداقل ح دیگردد و بایم تیشده رعا نییتع ییابلاغ اوراق قضا یکه برا یمقررات ه،یابلاغ احضار در نکته:• 
 گواهان ابلاغ شود. ایدادگاه به گواه  لیهفته قبل از تشک

 که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد. شاهدی نکته:• 

بنابراین در امور مدنی شاهد قابل جلب  بینی نشده است.جلب گواه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش نکته:• 
 نیست.

ه آن مقرر شد یکه برا یآن و مجازات ینمد تیکذب و مسئول یدادگاه حرمت گواه ،یگواه یقبل از ادا نکته:• 
 سازد.یاست را به گواه خاطر نشان م

 دهد:چیز را به گواه تذکر می 0بنابراین قبل از ادای گواهی، قاضی  توضیح:• 

 ( حرمت شرعی گواهی کذب؛0 
 ( مسؤولیت مدنی گواهی کذب؛2 
 ( مسؤولیت کیفری گواهی کذب.0 

                                                           
 .416شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .26
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 ادیشغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند  ،ینام و نام خانوادگ یگواه یگواهان قبل از ادا نکته:• 
 .ندیاظهار ننما یزیچ قتیحق از ریرا گفته و غ قتیکنند که تمام حقیم

ن ممنوع الزام به آ ،سوگند نشود انیباشد و گواه حاضر به ات یمتوقف به گواه ،که احقاق حق یدر صورت نکته:• 
 است.

ان دارای همان توشنیده شده و نیز بدون سوگند  او داشته باشد، گواهیِ  شرایط لازم را هرگاه گواه :توضیح• 
. عدم اتیان سوگند، بدون ضمانت اجرا است 96بنابراین به نظر برخی اساتید .شوداثباتی است و به دادگاه تحمیل می

 شود.بنابراین بدون اتیان سوگند هم شهادت به دادگاه تحمیل می

 انیدر ب ای ییراهنما یگواه تیفیاو را در ک ایاز آن منع  ای بیترغ یگواه یتواند گواه را به ادایه نمدادگا نکته:• 
 گذارد.یزاد مآمطالب خود  انیرا طرح نموده و او را در ب یبلکه فقط مورد گواه د،یمطالب کمک نما

واند به تو یا دادگاه نمی« کنم!ا میاگر شهادت دروغ بدهی پوستت ر»تواند به شاهد بگوید: دادگاه نمی مثال:• 
 «.ات است که شهادت بدهی!به نفع»شاهد بگوید: 

 د،یو جبران خسارت حاصل از آن را بنما وآمدرفت نهیحضور در دادگاه درخواست هز یهرگاه گواه برا نکته:• 
 .دینمایآن ملزم م ۀیدأو استنادکننده را به ت نیآن را مع زانیدادگاه م

 دادگاه توسطتوانند یم یگواه یاظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادا دیاز اصحاب دعوا نبا کیچیه نکته:• 
 ورند.آعمل باشد از گواه بهیرا که مربوط به دعوا م یالاتؤس

از قاضی بپرسد و قاضی نیز همان سؤال  را طرف مقابل برای سؤال پرسیدن از شاهد، باید سؤال خود توضیح:• 
 پرسد. شاهد نیز پاسخ خود را باید به قاضی بدهد. بنابراین مخاطب درهرصورت قاضی است.هد میرا از شا

کند و بعد از اداء گواهی اند استماع میهایی که گواهی ندادهدادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه نکته:• 
 ها مجتمعاً تحقیق نماید.تواند از گواهمی

ت صورت جداگانه شهادباید به صورت انفرادی شهادت بدهند و بعد از آنکه هر یک بهابتدائاً شهود  توضیح:• 
 وجو کند.بار دیگر به صورت جمعی از همۀ شهود پرستواند یکدادند، دادگاه می

گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع  ،تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شودمیدادگاه  نکته:• 
 سازد.در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را را از اظهارات گواه مطلع می نماید.

                                                           
 .416-1ۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ شمس، دکتر عبدالله، دور .25
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نتواند  ایاثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد  ایو به امضا  دیمجلس قدر صورت ناًیع دیاظهارات گواه با نکته:• 
 خواهد شد. دیمجلس قامضا کند، مراتب در صورت

 آثار گواهی کذب

 اثر دارد: 2گواهی کذب عموماً  ته:نک• 
به  ایروز تا دو سال حبس و  کیشهادت دروغ بدهد به سه ماه و  یر کس در دادگاه نزد مقامات رسم( ه0
 97محکوم خواهد شد. ینقد یجزا الیر ونیلیم و پانصد هزار تا دوازده ونیلیم کی
 شود.به شهادت گواه ترتیب اثر داده نمی( 2

دادگاه بدون در نظر ، نخستین معلوم شده باشد ۀگواهی پیش از صدور رأی قاطع مرحل هرگاه کذب نکته: •
 کند.گیری میگرفتن گواهی تصمیم

معلوم شود و این رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام کذب گواهی هرگاه پس از صدور رأی قاطع  نکته:• 
 توان نسبت به آن شکایت کرد.باشد، می

اما هرگاه حیله و  ،شوددادرسی نمی ۀاعاد جهاتمشمول  ،گواهی پس از نهایی شدن رأی اثبات کذب نکته:• 
رسی داد ۀاز جهات اعاد این امر ،گواهی کذب به نفع او داده شده در گرفتن گواهی اثبات شده باشد که تقلب طرفی

 است.
 رجوع از گواهی

 ا پس بگیرد.رجوع از گواهی به این معنا است که شاهد شهادت خود ر نکته:• 

، تنها تفاوتی که دارد این است که رجوع از گواهی جرم مانند آثار گواهی کذب استآثار رجوع از گواهی،  نکته:• 
 باشد.نمی

ن دادگاه بدون در نظر گرفتانجام بگیرد، نخستین  ۀگواهی پیش از صدور رأی قاطع مرحل رجوع ازهرگاه  نکته: •
 کند.گیری میتصمیم ،گواهی
و این رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا ، گواه از گواهی خود رجوع کند هرگاه پس از صدور رأی قاطع ه:نکت• 

 توان نسبت به آن شکایت کرد.فرجام باشد، می
اما هرگاه حیله و تقلب  ،شوددادرسی نمی ۀاعاد جهاتمشمول  ،پس از نهایی شدن رأی رجوع از گواهی نکته:• 
 است.دادرسی  ۀاز جهات اعاد این امر ،داده شده در گرفتن گواهی اثبات شده باشد گواهی به نفع او که طرفی

 

 

 

                                                           
 ق.م.ا.ت. 560مادۀ  .27
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 سـوگند
 ق.م.ا.( 201تا  210ق.م. و مواد  0001تا  0021ق.آ.د.م. و مواد  289تا  271)مواد 

اظهار  دقبر صات را مقدسّ ریسا ایمتعال  است که به موجب آن شخص خداوند یفاتیتشر یاخبار سوگند:تعریف • 
 98.ردیگیعهد خود گواه م ای

جام ان ستهیشا یاگونهمشخص به طیرا با شرا یاقدام ای تیکه مأمور دینمایشخص عهد م :یعهد وگندس• 
 .یدادگستر یمجلس، قضات و وکلا ندگانیجمهور، نما سیدهد. مانند سوگند رئ

 شود.بات یا اسقاط نمیبا سوگند عهدی، چیزی اث نکته:• 

 عوااثبات د ۀو از ادل دینمایقانون ادعا را اثبات م ۀر محدودسوگندی است که د :)قضایی( یسوگند اثبات• 
 ادا شود. ادرسنزد د دیو باگردد محسوب می

                                                           
 .422شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .28

 انواع سوگند

 . سوگند عهدی1

 . سوگند اثباتی )قضایی(2

 ی )قاطع دعوا(. سوگند بت1ّ

 . سوگند تکمیلی2

 . سوگند استظهاری3
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 ساقط ایاثبات و  یمدع یآن حسب مورد ادعا ۀلیاست که به وس یسوگند :(قاطع دعوا) یتّسوگند بَ. 1
 دهیم.وار آن را به شما توضیح میصورت داستانجهت آشنایی با کلیات سوگند بتّی، ابتدا به .شودیم

خواهد یا ادعا وجود دارد که حقی را می« مدعی»عموماً در تمامی دعاوی شخصی  داستان سوگند بتّی:• 
 «منکر»یا « علیهمدعی» شود که به آنکند. در مقابل مدعی، شخصی وجود دارد که ادعا به او نسبت داده میمی

 شود.گفته می

علیه یا منکر، خواندۀ دعوا است، مگر در مواردی که خوانده معمولاً در دعاوی، مدعی همان خواهان و مدعی .1
علیه خواهان ادعایی مطرح کند که باعث شود او در مقام مدعی قرار بگیرد. درصورتی که خوانده در مقام مدعی قرار 

 شود.اصطلاحاً دعوا منقلب میشود. گفته می« انقلاب دعوا»لت بگیرد، به این حا

تواند به سوگند استناد کند و از دادگاه ، میهیچ دلیلی نداشته باشدزمانی که مدعی برای اثبات ادعایش،  .2
 سوگند بدهد. اعلیه رتواند از دادگاه بخواهد که مدعیتقاضای سوگند کند. در حقیقت مدعی می

رار اتیان قکند، دادگاه مدعی هیچ دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد و از دادگاه تقاضای سوگند می هنگامی که. 3
و  شودعلیه سوگند بخورد، ادعای مدعی ساقط میدهد. اگر مدعیعلیه را سوگند میکند و مدعیصادر می سوگند

 شود.حقی میمحکوم به بی

میلیون تومان به او بدهکار است، اما هیچ دلیلی برای  01مبلغ  تصور کند خواهان مدعی است که خوانده مثال:• 
تواند از دادگاه درخواست سوگند کند و در این صورت دادگاه با صدور قرار اتیان اثبات ادعایش ندارد. خواهان می

ده سوگند یاد میلیون تومان به خواهان بدهکار نیست. اگر خوان 01خواهد سوگند بخورد که مبلغ سوگند، از خوانده می
حقی شود و او محکوم به بیمیلیون تومان به خواهان بدهکار نیست، ادعای خواهان ساقط می 01کند که مبلغ 

 شود.می

وگند را به علیه ستواند سوگند یاد نکند، بلکه سوگند را به مدعی ردّ کند. )برگرداند(، اگر مدعیعلیه میمدعی .4
شود و اگر سوگند یاد نکند، ادعای او اسقاط عی سوگند یاد کند، ادعای او اثبات میمدعی رد کند، در این حالت اگر مد

کند، بلکه  علیه ردشود. )توجه داشته باشید که اگر سوگند به مدعی رد بشود، او حق ندارد دوباره سوگند را به مدعیمی
اقط ناع کند که در این صورت ادعایش سیا باید سوگند بخورد تا ادعایش اثبات شود و یا اینکه از اتیان سوگند امت

 شود.(می

تواند سوگند را به خواهان رد کند، در این صورت اگر در همان مثالی که در بالا زده شد، خوانده می مثال:• 
شود و دادگاه خوانده را به میلیون تومان از خوانده طلبکار است، ادعای او اثبات می 01خواهان سوگند بخورد که مبلغ 
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ه شود و دادگاکند؛ ولی اگر خواهان سوگند یاد نکند، ادعای او اسقاط میمیلیون تومان محکوم می 01اخت مبلغ پرد
 کند.حقی محکوم میاو را به بی

علیه را سوگند دهد و اگر مدعی از دادگاه تقاضای سوگند کند و دادگاه با صدور قرار اتیان سوگند، مدعی .5
حالت قابل تصور  2ه سوگند بخورد و نه سوگند را به مدعی رد کند(، در این صورت علیه سکوت کند )یعنی نمدعی
 است:

دلیل ناتوانی در صحبت کردن یا بیماری باشد: در این صورت دادگاه برای او علیه بهسکوت مدعی (1
 (کندیخورد یا به مدعی رد مکند تا منظور او را متوجه بشود. )سوگند میکارشناس یا مترجم احضار می

علیه عامدانه سکوت کند، یعنی نه سوگند بخورد و نه آن را به مدعی رد بکند: در این صورت دادگاه مدعی (2
بار تذکِر  0دهد که یا سوگند بخورد و یا آن را به مدعی رد بکند. اگر بعد از علیه تذکر میبار به مدعی 0

 کند.ند را به مدعی رد میعلیه همچنان سکوت کند، دادگاه رأساً سوگدادگاه، مدعی

اید، در ادامه تمام این داستان را در دل نصوص قانونی به شما وار با سوگند بتّی آشنا شدهحالا که به صورت داستان
 دهیم!آموزش می

خود را که مورد انکار  ایتواند حکم به دعویم یمدع ،که به شهادت شهود قابل اثبات است یدر دعاو نکته:• 
 99.دیمنوط به قسم او نما ،است هیعلیمدع

د داشته تواند تقاضای سوگند کند، بنابراین اگر مدعی شاهگفتیم که اگر مدعی دلیلی نداشته باشد، می توضیح:• 
 کند، مگر آنکه مایل نباشد از شاهد استفاده کند.باشد، از شاهد برای اثبات دعوا استفاده می

را منوط  احکم به دعو ،نحو آن باشد ایتعهد  ای نیسقوط د یِکه مدع یدر صورت تواندیم زین هیعلیمدع نکته:• 
 )انقلاب دعوا( 011کند. یبه قسم مدع

 تینکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وص لیالناس از قبحقوق ریو سا یمال یدعاو یۀدر کل نکته:• 
 (270)مادۀ  .دریستند صدور حکم دادگاه قرار گتواند ملاک و میم یباشد، سوگند شرع گریفاقد دلائل و مدارک معتبر د

، درصورتی که دلیل دیگری وجود نداشته باشد، امکان تمام دعاوی مالی و غیرمالیبنابراین در  توضیح:• 
 استناد به سوگند وجود دارد.

                                                           
 ق.م. 1326مادۀ  .22

 ق.م. 1325مادۀ  .100
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 اشد، ازق.م.، اثبات دعوا با سوگند را در دعاوی پذیرفته است که با شهادت قابل اثبات ب 0021مادۀ  نکته:• 
آنجایی که اصولاً تمام دعاوی با استناد به شهادت نیز قابل اثبات است، بنابراین اصولاً در تمامی دعاوی )اعم از مالی 
و غیرمالی( امکان استناد به سوگند وجود دارد. استثنائاً در برخی دعاوی، قانونگذار صرفًا ادلۀ خاصی را برای اثبات 

ید که صرفاً باید با سند رسمی یا حکم مالکیت اثبات شود و صدور قرار د دعوای خلعمانن شناسد،دعوا به رسمیت می
 ید منتفی است.اتیان سوگند در دعوای خلع

 اند از:ی عبارتسوگند بتّ انیات یماهو طیشرا نکته:• 

 ؛باشد لیادعا بدون دل .1

 ؛سوگند منتسب باشد ۀادعا به شخص ادا کنند .2

 ؛تواند موضوع سوگند واقع شودیه مباشد ک یامر از امور .3

 لازم را داشته باشد. یقانون طیشرا کندیم ادیکه سوگند  یکس .4

 باشد: لیادعا بدون دل( 1

 ریند، در غآن را اثبات ک دیبا ،باشد یگریبر د ینید ایحق  یمدع یاگر کس نیاصل برائت است، بنابرا نکته:• 
 ( 097)مادۀ  خواهد شد. صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر نیا

 اگر دلیلی در پرونده موجود باشد، قاضی به سوگند رسیدگی نخواهد کرد. توضیح:• 

خواهان  یمنکر ادعا (هیعلی)مدع باشد و خوانده طیگواه واجد شرا و نهیفاقد ب (ی)مدع هرگاه خواهان نکته:• 
 (272)مادۀ  ن ادعا ساقط خواهد شد.موجب آو به دینمایسوگند م یمنکر ادا خواهان، یبوده به تقاضا

 ایمال مورد ادعا  افتیدر ایخواهان  یبرائت ذمه از سو بر یمبن ییهرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعا نکته:• 
ده و خوان ،خواهان ،منقلب شده دعوا د،یاز عقود ناقله نما یکیمال به موجب  کیتمل ایصلح و هبه نسبت به آن و 

 (271)مادۀ  آنان رفتار خواهد شد. باو حسب مورد  شودیم یخواهان تلق، خوانده

بر  یعلم قاض ایشهادت  ایموجب اقرار نزد حاکم به یمدن یممکن است که دعوا یتوسل به قسم وقت نکته:• 
 هیعلیخود را که مورد انکار مدع یتواند حکم به دعوایم یصورت مدع نیثابت نشده باشد، در ا امارات، ایاسناد  یمبنا

 010.دیاست، منوط به قسم او نما

نده پذیر است که هیچ دلیل دیگری در پروهمانطور که بارها تکرار کردیم، توسل به قسم وقتی امکان توضیح:• 
 موجود نباشد.

                                                           
 (��ق.م. )آخرین ماده از قانون مدنی  1336مادۀ  .101
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 منتسب باشد: ،سوگند ۀکنندادا ادعا به شخص  .2

ص موضوع دعوا منتسب به شخ ایکه عمل  ،دینما گریقسم از طرف د یتقاضا تواندیم یدر صورتی مدع نکته:• 
 آن طرف باشد.

ای و دعوا نیز متوجه او باشد. بنابراین در دعو باشداز اصحاب دعوا  دیبا کندشخصی که سوگند یاد می :توضیح• 
 خواست که سوگند یاد کند!« افروز»توان از خانم ، نمی«بهار»علیه خانم 

سبت به متوجه کرد، مگر ن ی یا قیموص ای یقسم را بر ول نتوایو مجنون نم ریبر صغ یدر دعاو نیبنابرا نکته:• 
است در  نیهمچن .هستند یباق مومتیق ای تیوصا یا ای تیکه به ولا یآن هم مادام ،هااعمال صادره از شخص آن

 012طرف باشد. کیکه امر، منتسب به  یموارد یۀکل

م نیز از توان سوگند داد. ولی یا قیتند نمیبه دلیل آنکه فاقد عقل و قوۀ تمییز هسرا صغیر و مجنون  توضیح:• 
 زیرا سوگند یک امر شرعی و شخصی است.ها حق سوگند خوردن ندارد، جانب آن

 شرط زیر سوگند داد: 2توان با رعایت ولی یا قیم را می توضیح:• 

 فقط نسبت به اعمالی که منتسب به خودِ ولی یا قیم باشد؛ (1 

 ا هنگام سوگند باقی باشد.هسمت ولایت یا قیمومت آن (2 

 مانند آنکه ولی یا قیم بابت تنفیذ معاملات صغیر ممیز قسم بخورد.  مثال:• 

 (01مادۀ2)تبصرۀ باشد.ینم لیقابل توک لاءیعان و اسوگند، شهادت، اقرار، لِ نکته:• 

طرف  واندتیم یدعودر  لیو وک نامه دارد()و نیاز به تصریح در وکالت است لیقسم قابل توک یتقاضا نکته:• 
 010کند. ادیکل قسم وم یبه جا تواندینم لیو وک ستین لیکردن قابل توک ادیقسم  کنیرا قسم دهد ل

 (01مادۀ  04نامه تصریح شده باشد. )بند قبول یا رد سوگند، قابل توکیل است، ولی باید در وکالت نکته: •

 دقت کنید: برای جمع بندی رابطۀ سوگند و وکیل به نکات زیر نکته:• 

 ق.م.( 0001و مادۀ  01مادۀ  2باشد. )تبصرۀ اتیان سوگند قابل توکیل نمی .1 

                                                           
 ق.م. 1327مادۀ  .102

 ق.م. 1330مادۀ  .103
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 011و014امه دارد.نباشد، ولی نیاز به تصریح در وکالتاستناد به سوگند )تقاضای سوگند(، قابل توکیل می. 2

 (01مادۀ  04. )بند نامه داردباشد، ولی نیاز به تصریح در وکالتقبول یا رد سوگند، قابل توکیل می .3

 موضوع سوگند واقع شود: تواندیکه م باشد یامر از امور. 3

گند ثابت آن سو یالناسحق ۀمگر در سرقت که فقط نسبت به جنب ،ستیحق سوگند ن یدر حدود شرع نکته:• 
 (281)مادۀ  حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. یول ،است

رقت، استرداد مال مسروقه و ضرر و زیان ناشی از جرم است که با سوگند الناسی سمنظور از جنبۀ حق توضیح:• 
 شود.قابل اثبات است، ولی حد سرقت )قطع دست( با سوگند ثابت نمی

همانطور که گفتیم، مجازات حد، با سوگند قابل اثبات نیست، مثلًا اگر کسی مرتکب زنای محصنه شده  مثال:• 
 سار( را ثابت و اجرا کرد.حد رجم )سنگتوان باشد، با توسل به سوگند نمی

 لازم را داشته باشد: یقانون طیشرا کندیم ادیکه سوگند  یکس. 4

 016اقرارش نافذ باشد. ،گردد که اگر اقرار کندیمتوجه م یقسم به کس نکته:• 

 017قاصد و مختار باشد. ،عاقل ،بالغ دیباادا کنندۀ سوگند  نکته:• 

 یسوگند بتّ انیات یکل طیشرا

 پردازیم:موضوع می 4ر این قسمت به بررسی د

 ۀ سوگند؛کننددرخواست( 0
 سوگند؛ شکل درخواست( 2
 درخواست سوگند؛زمان  (0
 سوگند. درخواست ایمحتو( 4

 بر آن یبدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثر تواندیمندادگاه  :کنندهدرخواست• 
 (280)مادۀ  گردد. دیسوگند تجد دیسوگند شود با یدرخواست اجرا ،س از آنمترتب نخواهد بود و چنانچه پ

                                                           
 .430شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .104

 ق.آ.د.ک. 331مادۀ  .106

 ق.م. 1322مادۀ  .105

 ق.م. 1252مادۀ  .107
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تقاضای  تواند از شخصیباشد، بنابراین دادگاه رأسًا نمی درخواست مدعیاتیان سوگند حتمًا باید به  توضیح:• 
 سوگند کند.

است . درخوباشد یکتب ای یشفاهممکن است  یمتقاض یدرخواست سوگند از سو :شکل و زمان درخواست• 
 توانیم یدادرس انیتا پادرخواست را  نیو ا رسدیکننده مدرخواست یمجلس نوشته شده و به امضادر صورت یشفاه

 (284)مادۀ  انجام داد.

 یز تقاضاا علیه(، )قبل از اتیان یا رد سوگند توسط مدعیکه درخواست سوگند کرده است یهرگاه کس نکته:• 
)مادۀ  .دینمایصادر م یمقتض ینموده و رأ یدگیمستندات به دعوا رس ریبا توجه به سا دادگاه د،ینظر نماخود صرف

289) 

بنابراین کسی که درخواست سوگند کرده است، تا قبل از آنکه طرف مقابل سوگند بخورد و یا سوگند  توضیح:• 
 نظر کند.تواند از درخواست خودش صرفرا رد کند، می

ه به مورد مناقش یسوگند، ادعا دیباشد که با اعلام آن به ق یعبارت یحاو دیبا محتوای درخواست سوگند:• 
 قاطع فصل شود. یاگونه

 ای باشد که با انجام آن، ادعای اصلی مدعی ثابت یا ساقط شود.گونهاتیان سوگند باید به توضیح:• 

کند. تومان پول اقامه میمیلیون  01دعوای مطالبۀ « پرویز»علیه آقای « اشکان»تصور کنید آقای  مثال:• 
 کند و دادگاه نیز قرار اتیان سوگندچون دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد، از دادگاه درخواست سوگند می« اشکان»

قسم »اینگونه سوگند بخورد: « پرویز»کند. محتوای سوگند برای آنکه صحیح و قاطع دعوا باشد، باید صادر می
ا شود و دعوساقط می« اشکان»، در این صورت ادعای «میلیون تومان بدهکار نیستم 01خورم که به آقای اشکان می

خورم که قسم می»اینگونه سوگند بخورد: « پرویز»گردد. اما اگر صادر می «اشکان»حقی شود و حکم به بیقطع می
 ، بنابراین صحیح نیست.کندکند و دعوا را قطع نمی، این سوگند مناقشه را فصل نمی«امقرارداد را امضا نکرده

ی مدع یعدم وقوع ادعا ای ،باشد، سوگند بر عدم وجود علیه()مدعی منکر یکه سوگند از سو یدر صورت نکته:• 
مل به ع علیه()مدعی منکر هیوقوع ادعا عل ایباشد، سوگند بر وجود  یمدع یخواهد شد و چنانچه سوگند از سو ادی

مادۀ ) امور است. نیاز ا کیباشد که کدام حیصر، سوگند معلوم و ۀکنندواستمقصود درخ دیهرحال باخواهد آمد. به
281) 

 باید اینگونه سوگند بخورد: 00میلیون تومان پول یا دعوای مالکیت آیفون  01خوانده در دعوای مطالبۀ  مثال:• 

 «میلیون تومان به خواهان بدهکار نیستم 01خورم که من سوگند می»
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 «متعلق به خواهان نیست 00که آیفون خورم من سوگند می»

، )در فرضی که سوگند به 00میلیون تومان پول یا دعوای مالکیت آیفون  01خواهان در دعوای مطالبۀ  مثال:• 
 او رد شده باشد(، باید اینگونه سوگند بخورد:

 «میلیون تومان از خوانده طلبکار هستم 01خورم که من سوگند می»
 «متعلق به بنده است 00آیفون خورم که من سوگند می»

 سوگند انیات قرار

رار . قرار اتیان سوگند، یک قدینمایسوگند صادر م انتیقرار ا ط،یدادگاه در صورت احراز شرا ،پس از درخواست سوگند
 بحث زیر قابل تأمل است: 6طور کلی در خصوص ادا کنندۀ سوگند، اعدادی است. به

 و آثار آن: هیعلیمدع یسوگند از سو انیات. 1

خواهان  ی( منکر ادعاهیعلیباشد و خوانده )مدع طیو گواه واجد شرا نهیبفاقد ( ی)مدع هرگاه خواهان نکته:• 
 (272)مادۀ  موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.و به دینمایسوگند م یمنکر ادا خواهان، یبه تقاضا ،بوده

 ای ،مال مورد ادعا افتیدر ای ،خواهان یبرائت ذمه از سوبر  یمبن ییهرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعا نکته:• 
 خواهان، خوانده و ،دعوا منقلب شده د،یاز عقود ناقله نما یکیموجب مال به کیتمل ایصلح و هبه نسبت به آن و 

 (271)مادۀ  و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد. شودیم یخوانده، خواهان تلق

علیه خوانده، جایگاه خواهان و خوانده عوض شود، دعوا منقلب شده است و به اگر در دعوای خواهان  نکته:• 
که انقلاب دعوا رخ دهد، خوانده که در مقام مدعی قرار گرفته است، شود. هنگامیگفته می« انقلاب دعوا»این حالت، 

ای سوگند از دادگاه تقاض تواند درصورتی که دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، به سوگند استناد کند ومی
 کند.

ند. بند طلا اقامه کدعوای مالکیت و مطالبۀ یک گردن« شادی»علیه خانم « سینا»فرض کنید آقای  مثال:• 
بند طلا را سابقًا به او صلح کرده است. در این گردن« سینا»کند که اظهار می« سینا»در پاسخ به دعوای « شادی»

ه او بند را بگردن« سینا»گردد و باید اثبات کند که در مقام مدعی واقع می« دیشا»شود و فرض، دعوا منقلب می
و از  تواند به سوگند استناد کندهیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، می« شادی»صلح کرده است. اگر 

ا سوگند خواهد که یمی« سینا» کند و ازدادگاه درخواست سوگند کند. در این صورت دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می
 رد کند.« شادی»بخورد و یا سوگند را به 
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همیشه برای اولین بار، اتیان سوگند برعهدۀ شخصی است که منکر دعوا است، اعم از اینکه در مقام  :فرمول• 
 خوانده باشد یا خواهان. 

 018نخواهد شد. رفتهیطرف پذ با قسم باشد از یکه مناف یگونه اظهارچیقسم قاطع دعوا است و ه نکته:• 

شود ام می؛ دعوا تمدیخود را ثابت نما یادعا جدید لیدل ۀتواند با ارائینم یمدع ه،یعلیپس از سوگند مدع :نکته• 
ا شاهد تواند به قولنامه )سند عادی( یشود و دیگر هیچ دلیلی پذیرفته نیست. مثلاً مدعی دیگر نمیو حکم صادر می

 استناد کند.

 :یمدع یسوگند از سو نایات .2

 شیادعا یبا سوگند و د،یسوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نما ادای ازچنانچه خوانده  نکته:• 
 (270)مادۀ  گردد. یموجب آن حکم صادر ماو ساقط و به یو در صورت نکول ادعا شودیثابت م

 حالت قابل تصور است: 2رد بشود  همانطور که قبلاً گفتیم، اگر سوگند به مدعی توضیح:• 

 شود.شود و به نفع او حکم صادر میسوگند بخورد: ادعای او ثابت می (1 

 شود.حقی او صادر میشود و حکم به بیسوگند نخورد: ادعای او ساقط می (2 

 برگرداند. به اوره دوباسوگند را  تواندینم یمدع د،یرد نما یبه خود مدعرا سوگند  هیعلیپس از آنکه مدع نکته:• 

 علیه:ینکول مدع .3

دادگاه  ،علیه را نمایدمدعیاگر مدعی در مقام اثبات ادعای خویش، به سوگند استناد کند و از دادگاه درخواست سوگند 
علیه سوگند بخورد، ادعای مدعی ساقط شده و حکم به کند. سابقاً گفتیم که اگر مدعیقرار اتیان سوگند صادر می

و اگر  شودشود و اگر سوگند را به مدعی رد نماید، مدعی نیز اگر سوگند بخورد ادعای او ثابت میادر میحقی صبی
د علیه سکوت بکند و نه سوگنشود. اما اگر بعد از صدور قرار اتیان سوگند، مدعیسوگند نخورد، ادعای او ساقط می

 شود.ه میگفت نکولبخورد و نه سوگند را به مدعی رد کند، به این حالت 

 ( نکول مطلق:1

سوگند  انیبار جهت ات 0دادگاه  د،یسوگند و رد آن به خواهان نکول نما یاز ادا علیه()مدعی چنانچه منکر نکته:• 
 (274)مادۀ  شناخته خواهد شد. ناکلصورت  نیا ریکند، در غیبه منکر اخطار م ،رد آن به خواهان ای

                                                           
 ق.م. 1331مادۀ  .108
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ت ادعا ثاب یسوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند و یدادگاه ادا با اصرار خوانده بر موضع خود، نکته:• 
 (274)مادۀ  او ساقط خواهد شد. یسوگند، ادعا یو در صورت نکول خواهان از ادعا شودیموجب آن حکم صادر مو به

 نکول به علت عدم اعتقاد به خداوند متعال: (2

 یرویسوگند به ن ،هاآن تیبا توجه به ملّ یی یا برهمایی(،)مانند بودا گرید یباورها روانیاز پ نکته:• 
 منظور از ملّیت در اینجا، دین و آیین است؛ نه تابعیت. 019شود.یم رفتهیپذ ،ها مقدس استکه نزد آن یاعهیطبءالماورا

 :هیعلیسکوت مدع .4

ل لا ایلکنت زبان  لیاز قب یاعلت عارضهبه ،خواهان یدر قبال ادعا یدادرس ۀهرگاه خوانده در جلس نکته:• 
 کشف یا عارضه را برطرفرا  یمراد و ،متخصص امر ایمترجم  ۀلیوسبه ایدادگاه راساً  یقاض د،یبودن سکوت نما

و  یباشد، دادگاه ضمن تذکر عواقب شرع 001ذاءیاز باب تعمد و ا ی،و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف و دینمایم
ورت با ص نیشود، در ایاستنکاف، ناکل شناخته م ۀجیکه در نت دینمایوانده اخطار مبار به خ 0 قت،یکتمان حق یقانون

 (276)مادۀ  خوانده صادر خواهد شد. تیسوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکوم

 سوگند: انیدر جلسه ات افتنیحضور ن .5

دادگاه در  ،کند حاضر باشد ادیسوگند  دیکه با یکه شخص یسوگند، در صورت انیبعد از صدور قرار ات نکته:• 
 (286)مادۀ  کند.یرا دعوت م نیوقت نموده، طرف نییتع ،و در صورت عدم حضور دهدیهمان جلسه سوگند م

 ،دیبعد از حضور از سوگند امتناع نما ایکند بدون عذر موجه حاضر نشود  ادیسوگند  دیکه با یاگر کس نکته:• 
ه دعوا وگرن ،سوگند، حکم صادر خواهد شد انیکند و با اتیبه طرف دعوا رد مسوگند را  انینکول محسوب و دادگاه ات

 (286)مادۀ  گردد. دیق دیعدم حضور با ۀجیجهت حضور و نت ،هیدر برگ احضار گردد.یساقط م

 فرض بیان شده است: 2ق.آ.د.م.،  286در مادۀ  نکته:• 

ق.آ.د.م.،  274ا رد آن امتناع کند: وفق مادۀ علیه در دادگاه حاضر بشود، ولی از اتیان سوگند یمدعی( 1
 شود.علیه سکوت کرد، سوگند به مدعی رد میدهد و اگر باز هم مدعیبار به او اخطار می 0دادگاه 

چنین ق.آ.د.م. و هم 286شود: طبق ظاهر مادۀ علیه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نمیمدعی (2
شود و دیگر علیه بدون عذر موجه، نکول محسوب می، عدم حضور مدعی000نظر استادان حقوقبه

                                                           
 .442شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .102

 است. ایذاء به معنای اذیت کردن .110

 .444شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .111
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سۀ جلعلیه به عبارت دیگر، با یک بار نیامدن مدعیبار اخطار به او ابلاغ شود. به 0نیازی نیست که 
 کند.شود و دادگاه سوگند را به مدعی رد میناکل محسوب می وی بدون عذر موجه، اتیان سوگند

 :درخواست مهلت .6

که  ایه اندازهب تواندیمرد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه  ایقبول  یبرا ،کند ادیسوگند  دیکه با یاگر کس نکته:• 
 (287)مادۀ  مهلت بدهد. بارکی، به او موجب ضرر طرف نشود

 دادگاه در دادن مهلت، اختیار دارد. نکته:• 

 سوگند: انیات فاتیتشر

 زیوگند نقبول س ایرد  یحاضر باشد و برا دینما ادیسوگند  دیکه با یسوگند، هرگاه شخص انیپس از صدور قرار ات
 .دهدیمهلت نکند، دادگاه در همان جلسه سوگند م یتقاضا

سوگند  ۀکه ادا کنند یکننده به دعوا انجام شود. در صورتیدگیدادگاه رس ۀجلس در دیسوگند با انیات نکته:• 
 دینمایم نیسوگند مع یبرا یگریمورد، وقت د یاه، حسب اقتضادادگ ابد،یعذر موجه نتواند در دادگاه حضور  ۀواسطهب
 یمجلس را براسوگند داده و صورت تا او را هددیم ابتین گرید یبه قاض ایشود یدادرس دادگاه نزد او حاضر م ای

 (288)مادۀ  .دینمایم صادر یأاساس آن ر دادگاه ارسال کند و بر

ر شرعی است و فقط باید قاضی آن را استماع کند، بنابراین مدیر دفتر سوگند نیز مانند شهادت، یک ام نکته:• 
 د جلسۀ ادای سوگند تشکیل دهند و سوگند را استماع کنند.نتوانیا سایر کارمندان اداری نمی

علیه مثلاً اگر مدعی دعوت شوند. نیشده و طرف لیتشک دیخارج از دادگاه با یسوگند، حت یادا ۀجلس نکته:• 
تواند بر سر بالین او جلسه را تشکیل داده و طرف مقابل را نیز د و نتواند در دادگاه حاضر شود، دادگاه میبیمار باش

 دعوت کند تا سوگند ادا شود.

جز  یو طرف مقابل حاضر نباشد، راه دیکند آن را به طرف مقابل رد نما ادیسوگند  دیکه با یهرگاه طرف نکته:• 
 .ستیجلسه ن دیدجت

ها زبان رینام خداوند متعال به سا ایتالله(  - بالله - )والله ۀمطابق قرار دادگاه و با لفظ جلال دیند باسوگ نکته:• 
هر حال  ر. ددینمایم نییزمان، مکان و الفاظ تع ثیآن را از ح یادا تیفیدادگاه ک ،ظیبه تغل ازیادا گردد و در صورت ن

جلسه سوگند صورت انیمتعال نخواهد بود. مراتب ات وندنام خداسوگند به  یدر ادا رمسلمانیو غ نمسلما نیب یفرق
 (280)مادۀ  گردد.یم
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مقرر دارد که  ،و اوضاع و احوال مؤثر نیطرف تیو شخص اموضوع دعو تینظر به اهم تواندیدادگاه م نکته:• 
 002.دینما ظیتغل یگریآن را به نحو د ایشود  ادی یخاص مذهب فاتیقسم با تشر

دۀ عنوان مثال دادگاه مقرر کند که ادا کننممکن است از لحاظ زمانی باشد و یا از لحاظ مکانی؛ به تغلیظ نکته:• 
هنگام اذان ظهر قسم بخورد )تغلیظ زمانی( و یا دادگاه مقرر کند که ادا کنندۀ قسم، در حرم امام رضا قسم سوگند، به

 بخورد )تغلیظ مکانی(.

 000شود.یرا قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نم ظیتغل ،جه شدهکه قسم به او متو یچنانچه کس نکته:• 

لیظ تواند در همان جلسۀ رسیدگی و بدون رعایت تغادا کنندۀ قسم، مکلف نیست تغلیظ را بپذیرد، می توضیح:• 
 علیه است، آن را رد کند(. بنابراین تغلیظ قسم ضمانت اجرای قانونی ندارد.قسم بخورد )و یا اگر مدعی

 ثر سوگندا

 004ست.ا قاطع دعوا بتّی، سوگند نکته:• 

، مورد که حسب دینمایرا قطع م ییسوگند تنها ادعا ن،یبه مفهوم ادعا است، بنابرا نکتۀ فوقدعوا در  نکته:• 
 ،ردیرا در برگ یاز امور موضوع یاگر بخش جهیشده است، در نت ادیسوگند  ادعا عدم وقوع آن ایوقوع  خاطر اثباتبه

 کند.یهمان بخش را قطع متنها 

بهای میلیون اجاره 41دعوای فسخ قرارداد اجاره و مطالبۀ  2« اهورا»علیه آقای « پیمان»تصور کنید آقای  مثال:• 
کند میلیون تومان پول، چون دلیلی ندارد، به سوگند استناد می 41در دعوای مطالبۀ « پیمان»کند. معوقه را مطرح می

میلیون تومانی سوگند  41را راجع به دین « اهورا»ند. دادگاه با صدور قرار اتیان سوگند، کو درخواست سوگند می
شود، اما به دعوای فسخ اجاره ربطی میلیون تومان ساقط می 41سوگند بخورد، دعوای مطالبۀ « اهورا»دهد. اگر می

تناد ز دعاوِی خود که به سوگند اسنسبت به یکی ا« پیمان»شود. بنابراین ندارد و آن با شرایط خودش پیگیری می
 خورد ولی دعوای دیگر او باقی مانده است.کرده بود، شکست می

 001گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.هیچ نکته:• 

دیگری  لیدل یاز مدع وجههیچ، دیگر بهکند ادیو بر آن سوگند  دیادعا را انکار نما هیعلیهرگاه مدع توضیح:• 
 .دنظریتجد ۀدر مرحل یحت ،شودینم رفتهیاثبات ادعا پذ برای

                                                           
 مکرر ق.م. 1328مادۀ  .112

 مکرر ق.م. 1328تبصرۀ مادۀ  .113

 ق.م. 1331مادۀ  .114

 ق.م. 1331مادۀ  .116
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دروغ  که سوگند او دینموده اقرار نما ادیکه سوگند  یاز صدور حکم، طرف شیهرگاه پس از سوگند و پ نکته:• 
 دنظریتجد ۀحلدر مر هیعلیشود. اقرار مدعیصادر ماو و حکم بر اساس اقرار  شودیداده نم یبه سوگند اثر است، بوده

 006اثر را دارد. نیهم زین

 اند.آرای مستند به سوگند بتّی )قاطع(، غیرقابل فرجام نکته:• 

 .نیستندآرای مستند به سوگند بتّی )قاطع(، غیرقابل تجدیدنظر  نکته:• 

 اثر سوگند نسبت به اشخاص ثالث

 007ها، مؤثر است.نمقام آاند و قائمبوده اکه طرف دعو یقسم فقط نسبت به اشخاص نکته:• 

امن ض ، به ضامن ربطی ندارد وله با سوگند اثبات شودو متعهدٌ یمتعهد اصل نیب یگر وجود تعهد اصلا نکته:• 
 .دیرا ارائه نما خویش نماندن تعهد یباق لیتواند دلیم

 یلیسوگند تکم. 2

 او اداوسط ت ،نمودهارائه  یکه مدع یناقص لیدل لیتکم یاست که برا یسوگند تعریف سوگند تکمیلی:• 
 ارائه ننموده است( یلیدل چیه یکه مدع ی. )برخلاف سوگند بتّشودیم

 باشد.ینم هیعلیقابل رد به مدع یلیسوگند تکم نکته:• 

 یلیقابل اثبات به کمک سوگند تکم یدعاو

تکمیلی نقص وسیلۀ سوگند تواند بهشاهد زن دارد، می 2در دعاوی مالی که مدعی یک شاهد مرد یا  نکته:• 
 دلیل خود را کامل کند و ادعای خود را اثبات کند.

ه، ثمن معامل قرض، لیاز قب ،ردیگیبه ذمه تعلق م یکه به هر علت و سبب یمال یدعاو یۀدر کل نکته:• 
 لیکه مقصود از آن مال است از قب یدعاو نیهمچن و اتلاف اینفقه، ضمان به تلف  ه،یمهر ات،یجنا یۀالاجاره، دمال

ه خواهان امکان اقام یچنانچه برا، هیعمد موجب دو شبه یخطائ تیجنا ،یبه نفع مدع تیوص ،صلح، اجاره، هبه ع،یب
 خود را اثبات کند. یسوگند ادعا کی ۀمیبه ضم گواه زن 2 ای گواه مرد کی یبا معرف دتوانینباشد م یشرع نهیب

 (277)مادۀ 

                                                           
 .466و  464شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .115

 ق.م. 1332مادۀ  .117
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 یرمالیغ یدعاو ایمانند وکالت ) یدعاو ریدر سا و شده مؤثر استشمارش  یتنها در دعاو یلیسوگند تکم نکته:• 
 .اوردیب یرو یبه سوگند بتّ ای و کند یپوشخود چشم یاز اثبات ادعا دیبا ای مدعی (یذات

 تکمیلی درخواست سوگند

 است. یمستلزم درخواست مدع زین یلیسوگند تکم انیات نکته:• 

دهد سپس یشهادت م ط،یابتدا گواه واجد شراین ترتیب است که تشریفات ادای سوگند تکمیلی به ا نکته:• 
تکمیل  وجود بیاید و بعد توسط سوگند تکمیلیزیرا اول باید دلیل ناقص به شود.یتوسط خواهان ادا م تکمیلی سوگند
 بشود.

 پذیر است؟آیا صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی قبل از قرار استماع شهادت شهود امکان سؤال:• 

زن( باید شهادت بدهد و سپس مدعی برای تکمیل ادلۀ خود،  2گفتیم که ابتدا شاهد ناقص )یک مرد یا  اب:جو
به سوگند تکمیلی روی آورد، امّا امکان این وجود دارد که ابتدا قرار اتیان سوگند تکمیلی و سپس قرار استماع شهادت 

صادر بشود، بلکه مهم این است که شاهد ناقص ابتدا  شهود صادر بشود. بنابراین مهم این نیست که کدام قرار اول
 شهادت بدهد و سپس سوگند آن را تکمیل کند.

اما صدور  ،دهد و سپس سوگند ادا شود یگواه دیگرچه ابتدا گواه باهمانطور که در سؤال بالا گفته شد، ا نکته:• 
 008باشد.یمنآن  تیفیو ک یگواه دنیسوگند مستلزم شن انیقرار ات

ادا شود. )مانند  ینام خداوند تعال ایلفظ جلاله و  القاعده بایو عل یدادرس ۀدر جلس دیبا زین یلیسوگند تکم نکته:• 
 (.یسوگند بتّ

 ی سوگند تکمیلیاثبات توان

 ینیبشیپخاصی  برای دعوایرا  یخاص لیدارد که قانونگذار دل یتوان اثبات یدر صورت یمانند سوگند بتّ سوگند تکمیلی 
 009است. یمستلزم ارائه سند رسم ،شدهثبت رمنقولینسبت به اموال غ تیمالک یمثلاً ادعا شد،بانکرده 

 یلیکمکرده و سوگند ت یمعرف طیگواه واجد شرا یمدع کهدارد  یثباتاتوان  یلیسوگند تکم یر مواردد نکته:• 
 شود(میل نمی)به دادگاه تح ادگاه است.با د آن ریارزش و تأث صیتشخ ،نباشد طیاگر گواه واجد شرا بنابراین ،کند ادی زین

آرای مستند به  )برخلاف .ستندیقابل فرجام نریغ ای دنظریقابل تجدریغ ی،لیمستند به سوگند تکم یآرا نکته:• 
 اند(سوگند بتّی که غیرقابل فرجام

                                                           
 .450شمس، دکتر عبدالله، دورۀ پیشرفتۀ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، شمارۀ  .118

 ق.ث. 48و  45مواد  .112
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 یاستظهار سوگند. 3

یه ت. قانونگذار در دعاوی علاس« پشت»استظهار، مشتق از کلمۀ ظَهر به معنای  تعریف سوگند استظهاری:• 
میّت، مدعی را الزام کرده است که پس از آنکه تمام ادلۀ او جهت اثبات ادعا کامل بود، یک سوگند استظهاری نیز )از 

 آن جهت که پشتِ ادله را محکم کند(، ادا کند.
ط جهت استظهاری فق سوگند استظهاری زمانی کاربرد دارد که ادلۀ مدعی کامل باشد. بنابراین سوگند نکته:• 

 رود.کار میتقویت ادله به
اگر مدعی که تمام ادلۀ او برای محکوم کردن میّت کامل است، از ادای سوگند استظهاری امتناع کند،  نکته:• 

 شود.دعوای او علیه میّت اثبات نخواهد شد و ادعای او ساقط می

 رد کند. هیعلیتواند قسم را به مدعیسم شده است نمق ۀکه از او مطالب یکسسوگند استظهاری، در مورد  نکته:• 

 شود:صورت زیر تطبیق داده میبندی، رابطۀ انواع سوگند و امکان رد، بهبرای جمع نکته:• 

 پذیر است.سوگند بتّی: رد به مدعی امکان. 1

 پذیر نیست.علیه امکانسوگند تکمیلی: رد به مدعی. 2

 پذیر نیست.علیه امکانسوگند استظهاری: رد به مدعی .3

 دهد.مدعی را سوگند میبلکه دادگاه راساً  ،باشدیمستلزم درخواست نم ی سوگند استظهاریادا نکته: •

 شود:صورت زیر تطبیق داده میبندی، رابطۀ انواع سوگند و درخواست، بهبرای جمع نکته:• 

 سوگند بتّی: مستلزم درخواست مدعی.. 1

 م درخواست مدعی.سوگند تکمیلی: مستلز. 2

 شود.سوگند استظهاری: در دعوا علیه میت، به مدعی تحمیل می .3

 یعموم قواعد ثیاز ح یمدع لیکه دل شودیادا م یدر حال یسوگند استظهار ،یلیبرخلاف سوگند تکم نکته: •
 .شودیادا م یوسط مدعت فقط دارد ونوجود  هیعل یامکان رد آن به مدع یلیمانند سوگند تکم یول ،باشدیادله ناقص نم

 شود:صورت زیر تطبیق داده میبندی، رابطۀ انواع سوگند و وجود دلیل بهبرای جمع نکته:• 

 در سوگند بتّی: هیچ دلیلی وجود ندارد. .1

 شاهد زن وجود دارد. 2در سوگند تکمیلی: یک شاهد مرد یا . 2

 در سوگند استظهاری: دلایل علیه میت کامل است. .3

و بدون ادای سوگند استظهاری،  اجباری استدر دعاوی علیه میّت، درهرحال اتیان سوگند استظهاری  نکته:• 
 شود.دعوا علیه میت ثابت نمی

نص  2در خصوص اینکه ادای سوگند استظهاری در دعاوی علیه میّت اجباری است یا اختیاری، با  :توضیح• 
سوگند استظهاری را به میل و اختیار قاضی واگذار کرده  0000قانونی متفاوت مواجه هستیم. قانون مدنی در مادۀ 

، درهرحال ادای سوگند استظهاری را در دعاوی علیه میت اجباری 278است، اما قانون آیین دادرسی مدنی در مادۀ 
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ابراین ندانسته است. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی از نظر زمانی مؤخر بر قانون مدنی تصویب شده است، ب
 ق.آ.د.م. درحال حاضر حاکم است و اتیان سوگند استظهاری در دعاوی علیه میت اجباری است. 278مادۀ 

سوگند  یادا یچنانچه بعض ،ندیسوگند نما یادا دینسبت به سهم خود با کی هر ،در صورت تعدد وراث نکته:• 
گان ساقط خواهد کنندنسبت به نکول ثابت و سوگند کرده یکه ادا یادعا نسبت به کسان ،نکول کنند ینموده و بعض

 (279مادۀ  0)تبصرۀ  شد.
 2هر « سوسن»و « آرتین»طلبکار باشد و « سوسن»میلیون تومان از خانم  01مبلغ « آرتین»اگر آقای  مثال:• 

د. نکنمی میلیون تومان 01اقامۀ دعوای مطالبۀ مبلغ « سوسن»برادر هستند علیه وراث  2که « آرتین»فوت کنند، وراث 
خواهد که سوگند استظهاری ادا کنند. درصورتی که یکی از برادر می 2کامل باشد، دادگاه از « آرتین»اگر ادلۀ وراث 

شود، حقی میمیلیون تومان( محکوم به بی 1برادران حاضر به سوگند استظهاری نباشد، فقط نسبت به سهم خودش )
 کند.میلیون تومان محکوم می 1را به پرداخت « سوسن»وراث اما برادر دیگر با اتیان سوگند استظهاری، 

 یادا ،توسط خواهان نهیب ۀپس از اقام ،باشد یگریچنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص د نکته:• 
 (279مادۀ  2)تبصرۀ  کند.یم تیسوگند کفا کی

ثابت  را بقای آنو  اصل ادعال کامل باشد و عنوان یک قاعدۀ کلی، در دعوای علیه میّت، هرچند دلایبه نکته:• 
 کند، درهرحال سوگند استظهاری لازم است. اما این قاعده یک استثنا به شرح ذیل دارد:

 ،ته باشدرا داش حق یبقاو  اصل حقباشد که توان اثبات  یسند رسممستند به  مّیت،بر  یهرگاه ادعا :استثنا• 
 رکن با هم وجود داشته باشند: 0رکن دارد که باید هر  0این استثنا ی است. بنابراین، منتف یسوگند استظهار

 سند رسمی؛ .1 

 اثبات اصل حق؛ .2 

 اثبات بقای حق.. 3 

حتی  ،سوگند استظهاری لازم و اجباری استباشد،  سند عادیبنابر مراتب فوق، اگر دعوا مستند به  توضیح:• 
 اگر هم اصل و هم بقای حق را اثبات کند.

اما بقای آن ، دکنرا اثبات می فقط اصل حقباشد که  سند رسمیبنابر مراتب فوق، اگر دعوا مستند به  :توضیح• 
 سوگند استظهاری منتفی نیست، بلکه لازم و اجباری است.، کندرا اثبات نمی

 حالت قابل تصور است: 2اگر در دعوای علیه میّت، مستند دعوا سند رسمی باشد،  بندی:جمع• 

 صل ادعا را اثبات کند: سوگند استظهاری لازم است.فقط ا. 1 

 اصل ادعا و بقای آن را اثبات کند: سوگند استظهاری لازم نیست. .2 

 ست:، مراتب زیر قابل توجه ایسند رسمبه استناد  متوفی وراث هیعل ،شدهاز ملک ثبت دیخلع یعوادر د مثال:• 

 ؛کندیرا ثابت م تیاصل حق مالکسند رسمی  .1

 ؛دهدینشان م زیرا ن ی حق مالکیتبقاسند رسمی  .2

 است. یمنتف یسوگند استظهاربنابراین  .3
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 ی، مراتب زیر قابل توجه است:به استناد سند رسم وراث متوفی هیوجه عل ۀمطالب یدعوادر  مثال:• 

 .کندیاصل حق را ثابت م سند رسمی .1

 پرداخت شده باشد( )چون ممکن است .کندیحق را ثابت نم یبقاسند رسمی  .2

 لازم است. یسوگند استظهاربنابراین . 3

 .ستندیقابل فرجام نریغ و دنظریقابل تجدریغ ی،مستند به سوگند استظهار احکام نکته:• 

طبیق داده صورت زیر تبندی، رابطۀ احکام مستند به انواع سوگند و قابلیت اعتراض به رأی، بهبرای جمع نکته:• 
 شود:می

 تند به سوگند بتّی:آرای مس .1
 ( غیرقابل تجدیدنظر نیست.0 
 ( غیرقابل فرجام است.2 

 آرای مستند به سوگند تکمیلی: غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل فرجام نیست.. 2

 فرجام نیست.آرای مستند به سوگند استظهاری: غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل .3

 !اندرقابل فرجامغی فقط، سوگند بتّیآرای مستند به  فقط فرمول:• 
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