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 چکيده
 دادگهاه بهه برگشت برای راهی که است احکام از شکایت العادهفوق هایروش جمله از دادرسی اعاده

 بهازگردد  خهود سابق قطعی رأی از دادگاه که هدف این با شود؛می محسوب قبلی حکم صادرکننده

 کهه دههدنمی اجهازه موجهود لدالیه و بوده اشتباه روی از رأی آن صدور است مدعی شاکی که چرا

 ماننهد نیز دادرس و است عدالت اجرای و حق حفظ دادرسی از اصلی هدف.بماند باقی حکمی چنین

 با که شود صادر حکمی دادرسی نتیجه در که صورتی در. دارد قرار اشتباه و خطا معرض در سایرین

 بنهابراین. گیهرد قهرار ضهاییق رسیدگی مورد مجدد طور به باید که نیست تردیدی باشد  همراه خطا

 .است شده بینیپیش دادرسی اعاده باشد  خطا از مصون هادادگاه رأی اینکه برای

  تعلیقی اثر   انتقالی اثر  حقوق    دادرسی :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 

 دادرسی اعاده انواع
 :شودمی تقسیم نوع دو به آن اقامه نحوه به توجه با دادرسی اعاده

 این کند  درخواست را آن مستقل طور به دادرسی اعاده متقاضی اگر مدنی  دادرسی آیین قانون 432 ماده الف بند برابر -1

 که حکمی طرفین از یکی باشد  رسیدگی جریان در دعوایی اینکه بدون چنانچه یعنی. شودمی محسوب اصلی دادرسی اعاده درخواست 

 ضمن باید که بود خواهد اصلی دادرسی اعاده درخواست  این کند  مطرح دادرسی اعاده عنوان به را درخواستی است  شده صادر سابقا

 .شود تقدیم دارصالحیت دادگاه به دادخواست

 دادرسی اعاده. است شده اشاره آن به ماده همان ب بند در که دارد قرار طاری دادرسی اعاده اصلی  دادرسی اعاده مقابل در -2

 اعاده آن ضمن تا نیست رسیدگی حال در ایپرونده اصلی دادرسی اعاده در که است حالی در این شود؛می مطرح دادرسی ضمن در طاری

 .شود مطرح دادرسی
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 دادرسی اعاده درخواست جهات

 تنها و است محدود بسیار آن از استفاده بنابراین کند می سست را احکام اعتبار و زندمی لطمه احکام استحکام به دادرسی اعاده

 دادرسی اعاده دادخواست در که شودمی رسیدگی جهتی به تنها نیز دادرسی جلسه در. است استفاده قابل کرده  مقرر قانون که مواردی در

 است  شده ذکر دادرسی اعاده دادخواست در که آنچه جز به دادرسی اعاده در مدنی  دادرسی آیین قانون 436 ماده اساس بر. است شده قید

 .گیردنمی قرار رسیدگی مورد دیگری جهت

 :از عبارتند دادرسی اعاده جهات
 دادگاه و کند تقاضا را تخلیه حکم صدور دادگاه  از خواهان مثال  عنوان به. باشد نبوده خواهان ادعای مورد حکم  موضوع -1

 .کند صادر المثلاجرت پرداخت به حکم تخلیه  حکم صدور بر عالوه

 نظر اساس بر دادگاه اما است تومان میلیون 10 خواهان خواسته اینکه مانند. باشد شده صادر تهخواس از بیشتر میزان به حکم -2

 رایج پول خواسته که است تحقق قابل مواردی در دادرسی اعاده جهت این. است داده خسارت تومان میلیون 15 پرداخت به حکم کارشناس

 جهت این تحقق دلیل دادرسی اعاده درخواست مورد حکم ارایه( طال سکه یا مگند تن صد مانند. )باشد کلی مالی یا خارجی پول ایران 

 .است دادرسی اعاده

 نامشروع را عقد ضمن شرط دادگاه مثالً. باشد متضاد مواد به یا اصول به استناد از ناشی که حکم یک مفاد در تضاد وجود -3

 .است کرده شرط آن انجام به ملزم را ندهخوا مدنی  قانون 237 ماده به استناد با حال عین در و دانسته

 باشد؛ متضاد است  شده صادر دادگاه همان توسط قبالً که آن  اصحاب و دعوا همان خصوص در دیگری حکم با صادره حکم -4

 .باشد مغایرت این موجب قانونی سبب که آن بدون

 تقلب و حیله. است بوده موثر دادگاه حکم در که برده کار به تقلبی و حیله دادرسی اعاده کنندهدرخواست مقابل طرف -5

 و شود حاضر دادگاه در خوانده عنوان به خوانده از غیر شخصی که کند کاری خواهان اینکه مانند. باشد داشته متعددی مصادیق تواندمی

 .کند اقرار خواهان ادعاهای صحت به واقع برخالف

 .باشد شده ثابت آنها بودن جعلی حکم  صدور از پس که بوده اسنادی به مستند دادگاه حکم -6

 اسناد شود ثابت و باشد دادرسی اعاده کنندهدرخواست حقانیت دلیل که آیدمی دست به مدارکی و اسناد حکم  صدور از پس -7

 .است نبوده متقاضی اختیار در و بوده مکتوم دادرسی جریان در یادشده مدارک و

 دادرسی اعاده دادخواست به رسيدگی چگونگی
 را دادخواست رد یا قبول قرار وسیله همین به و کرده جلسهصورت را موضوع دادرسی  اعاده دادخواست بررسی از پس دادگاه

 به دادخواست دوم نسخه همراه به آن ابالغ و رسیدگی وقت تعیین دستور دادگاه شود  صادر دادخواست قبولی قرار چنانچه. کندمی صادر

 .شودمی ابالغ طرفین به قرار این شود  صادر درخواست رد قرار هرگاه. کندمی صادر را کنندهدرخواست به وقت ابالغ و مقابل طرف

 دادرسی اعاده مرجع
 که است دادگاهی دادرسی اعاده درخواست به رسیدگی در دارصالحیت مرجع مدنی  دادرسی آیین قانون 432 ماده اساس بر

 به رسیدگی برای صالح مرجع دادگاه همان باشد  کرده صادر را قطعی حکم بدوی دادگاه اگر براینبنا. است کرده صادر را قطعی حکم

 ماهوی رسیدگی مدنی  دادرسی آیین قانون 435 ماده ذیل تبصره استناد به درخواست این قبول صورت در و است دادرسی اعاده درخواست

 دادگاه که صورتی در.است تجدیدنظرخواهی قابل مقررات طبق نیز ادگاهد این توسط صادره حکم. کندمی صادر مقتضی حکم و کرده

 اعاده درخواست قبول صورت در و بود خواهد دادرسی اعاده برای صالح مرجع دادگاه این باشد  کرده صادر را قطعی حکم تجدیدنظر

 اعاده درخواست جهت که صورتی در البته. بود دخواه قطعی رأی این که کندمی رأی صدور به مبادرت الزم  هایرسیدگی انجام و دادرسی

 .شودمی تقدیم دوم حکم صادرکننده دادگاه شعبه به دادرسی اعاده دادخواست باشد  واحد دادگاه از صادره حکم دو مغایرت دادرسی 

 دریافت مرجع د شو انجام انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل قانون اصالحی 18 ماده استناد به دادرسی اعاده تقاضای اگر

 :است زیر شرح به دادرسی اعاده درخواست

 به باید شرع بین خالف عنوان به استان هر تجدیدنظر و بدوی مرحله یافتهقطعیت احکام به معترضان و متقاضیان( الف

 .کنند مراجعه استان همان دادگستری

 برای باید شرع بین خالف عنوان به تشخیص شعب و کشور عالی دیوان در یافتهقطعیت احکام به معترضان و متقاضیان( ب

 .کنند مراجعه کشور کل دادستانی به خود مدارک و درخواست تسلیم
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 تسلیم برای باید شرع بین خالف عنوان به مسلح نیروهای قضایی سازمان در یافتهقطعیت احکام به معترضان و متقاضیان( ج

 قضایی سازمان رییس به یا استان همان مسلح نیروهای قضایی سازمان در ویژه قضایی نظارت حوزه نمایندگان به خود مدارک و درخواست

 .کنند مراجعه تهران در مسلح نیروهای

 دادرسی اعاده درخواست مهلت

 :است زیر شرح به و ماه دو کشور از خارج مقیم اشخاص برای و روز 20 ایران مقیم اشخاص برای دادرسی اعاده درخواست مهلت

 .ابالغ تاریخ از قطعی  حضوری آرای هب نسبت -1

 .تجدیدنظر درخواست و واخواهی مهلت انقضای تاریخ از غیابی  آرای به نسبت -2

 به دادخواست ضمن را خود عذر دالیل باید باشد  داشته موجهی عذر دادرسی اعاده کنندهدرخواست که مواردی در البته

 چنانچه و کندمی رسیدگی عذر  داشتن ادعای به ابتدا در موارد این در دادگاه. کند ارایه  است دادرسی اعاده به رسیدگی مرجع که دادگاهی

 با نداشتن انطباق یا داشتن انطباق برای را دادخواست سپس و صادر را دادرسی اعاده دادخواست قبول قرار دهد  تشخیص موجه را عذر

 دادرسی آیین قانون 306 و 427 ماده. )کرد خواهد صادر را دادرسی اعاده رد یا قبول قرار نتیجه در و کندمی بررسی دادرسی اعاده جهات

 قادر که کسی علیه مهلتی هیچ و است اصل این بر مبتنی نیز مدنی دادرسی آیین قانون 430 و 429  428 مواد در مقرر هایمهلت (مدنی

 .شودنمی آغاز نباشد  آن از استفاده به

 مهلت تمدید

 431 ماده به توجه با که مواردی. باشد کرده معین قانون که مواردی در مگر است ممنوع دادرسی اعاده واستدرخ مهلت تمدید

 :است مورد دو شده  شمرده مجاز مهلت تمدید مدنی  دادرسی آیین قانون

 فوت یا شود ورمحج یا ورشکسته دادرسی  اعاده مهلت انقضای از قبل دارد  دادرسی اعاده درخواست حق که شخصی چنانچه -1

 یا مقامقائم یا وراث به فوت صورت در و محجور شخص قیم و ورشکسته شخص تصفیه مدیر به نسبت حکم  ابالغ تاریخ از جدید مهلت کند 

 (مدنی دادرسی آیین قانون 337 ماده. )شودمی آغاز وراث قانونی نماینده

 از قبل اند داشته دخالت دعوا در وصایت یا قیمومیت یا والیت قبیل از نمایندگی عنوان به که اشخاص از یکی سِمَت اگر -2

 شد خواهد آغاز شود می تعیین سِمَت این به که کسی به حکم ابالغ تاریخ از مقرر مهلت برود  بین از دادرسی اعاده درخواست مهلت انقضای

 است  شده حجر رفع وی از که کسی به حکم ابالغ تاریخ از دادرسی اعاده درخواست مهلت باشد  حجر رفع واسطه به سِمَت این زوال اگر و

 (مدنی دادرسی آیین قانون 338 ماده. )شودمی آغاز

 دادرسی اعاده درخواست مورد حکم اجراي چگونگی

 اعاده درخواست قبولی قرار که صورتی در. نیست حکم اجرای از مانع دادرسی اعاده درخواست صرف حتی و دادرسی اعاده قابلیت

 را خساراتی است ممکن آن اجرای و دارد وجود حکم بودن نادرست بر مبنی عالیمی دادگاه تشخیص با آنجاییکه از شود  صادر درسیدا

 به توجه با. شودمی متوقف حکم اجرای است  ناممکن خسارت این جبران که مواردی در بنابراین کند  ایجاد دادرسی اعاده متقاضی برای

 مالی به محکوم اینکه مگر است؛ حکم اجرایی عملیات توقف بر اصل دادرسی اعاده قبولی قرار صدور با مدنی  دادرسی آیین قانون 437 ماده

 در اما باشد اجرا حال در حکم که شودمی متوقف زمانی اجرایی عملیات البته. بدهد حکم اجرای برای مناسبی تأمین لهمحکوم و باشد

 باید. بگیرد تصمیم اجرایی عملیات وضعیتِ اعاده خصوص در نباید دادرسی اعاده حکمِ صدور تا دادگاه د بو شده اجرا قبالً حکم که صورتی

 را حکم اجرای توقف دستور دادگاه دادرسی  اعاده خواهانِ تقاضای با بلکه کند اقدام رأساً نباید خصوص این در دادگاه که داشت توجه

 و باشد مالی بهمحکوم اینکه مگر ماندمی متوقف همچنان دادرسی اعاده قطعی  نتیجه شدن وممعل تا اجرایی عملیات توقف از پس.دهدمی

 .یابدمی ادامه اجرایی عملیات تأمین  اخذ با صورت این در که کند مطرح را آن ادامه درخواست لهمحکوم

 دادرسی اعاده مرحله در دادگاه رأي
 و نقض را دادرسی اعاده درخواست مورد حکم دهد  تشخیص وارد را دادرسی هاعاد درخواست رسیدگی  از پس دادگاه چنانچه

 در. شودمی نقض قسمت همان تنها باشد  حکم از قسمتی مورد در دادرسی اعاده درخواست که صورتی در. کندمی صادر مقتضی رأی

 دوم حکم بداند  وارد را دادرسی عادها درخواست رسیدگی از پس دادگاه و باشد حکم دو مغایرت دادرسی اعاده جهت که صورتی

 (مدنی دادرسی آیین قانون 439 ماده. )بود خواهد باقی خود قوت به حال درهر نخست حکم و نقض را( مؤخرالصدور)

 رأي تصحيح
 ماده تبصره و 309 ماده مالک به توجه با است  آن متضمن دادرسی اعاده مرحله در صادره رأی که اشتباهاتی یا سهو تصحیح

 درخواست به بنا یا رأساً که بود خواهد حکم صادرکننده دادگاه با گیرد  قرار شکایت مورد که آن از قبل تا مدنی دادرسی آیین قانون 435

 .کندمی اقدام خصوص این در طرفین از یک هر
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 دادرسی اعاده مرحله در صادره رأي اجراي چگونگی

 و نفعذی درخواست به باید شده  اجرا که حدی تا اجرایی اقدامات شود  نقض دادرسی اعاده درخواست مورد حکم که صورتی در

 عملیات بازگشت باشد  شده اجرا قبالً حکمی چنین اگر اما بازگردد اجرا از پیش حالت به است  کرده صادر را اجراییه که دادگاهی دستور با

 صادر دادرسی اعاده از پس که است حکمی شدن نهایی به منوط مدنی کاماح اجرای قانون 39 ماده به توجه با اجرا از پیش حالت به اجرایی

 .شودمی

 «عود» یریشه از و افعال باب مصدر اعاده. است «دادرسی» و «اعاده» یواژه دو از متشکل اضافی ترکیب لغت در دادرسی اعاده

 مقررات رعایت با خواهان توسط شده طرح ادعای به قضایی دگیرسی به. است دادن انجام دوباره را کاری و برگرداندن بازگردانیدن  معنای به

 گفته دادرسی اعاده حکم  یکننده صادر دادگاه توسط شده قضاوت دعوای یک ماهوی بررسی به اصطالح در. شودمی گفته دادرسی قانونی

 .شودمی

 دادرسی اعاده مبناي

 معرض در سایرین مانند نیز دادرس و است عدالت اجرای یلهوس دادرسی. است عدالت اجرای و حق حفظ دادرسی از اصلی هدف

 .دارد قرار اشتباه و خطا

 قضایی رسیدگی مورد مجدداً باید که نیست تردیدی باشد همراه خطا با که شود صادر حکمی دادرسی ینتیجه در که درصورتی

 .است شده بینیپیش دادرسی اعاده باشد؛ خطا از مصون هادادگاه رأی کهاین برای بنابراین. گیرد قرار

 دادرسی اعاده انواع
 شودمی تقسیم نوع دو به آن اقامه ینحوه به توجه با دادرسی اعاده

 اصلی دادرسی اعاده درخواست  این کند درخواست را آن مستقالً دادرسی اعاده متقاضی اگر م.د.آ.ق432ماده الف بند برابر(     1

 درخواستی است  شده صادر سابقاً که حکمی طرفین از یکی باشد رسیدگی جریان در دعوایی کهاین بدون چهچنان یعنی. شودمی محسوب

 تقدیم دارصالحیت دادگاه به دادخواست  ضمن باید که بود خواهد اصلی دادرسی اعاده درخواست این کند مطرح دادرسی اعاده عنوان به را

 .شود

 طاری دادرسی اعاده. است شده اشاره آن به ماده همان ب بند در که است طاری سیدادر اعاده اصلی  دادرسی اعاده مقابل در( 2

 مطرح دادرسی اعاده آن ضمن تا نیست رسیدگی حال در ایپرونده اصلی دادرسی اعاده در که حالی در شودمی مطرح دادرسی ضمن در

 .شود

 دادرسی اعاده دادخواست به رسيدگی چگونگی
 صادر را دادخواست رد یا قبول قرار وسیله همین به و نموده جلسهصورت را امر دادرسی  اعاده استدادخو بررسی از پس دادگاه

 طرف به دادخواست دوم نسخه همراه به آن ابالغ و رسیدگی وقت تعیین دستور دادگاه شود  صادر دادخواست قبولی قرار چهچنان. نمایدمی

 .شودمی ابالغ طرفین به قرار این شود  صادر درخواست رد قرار هرگاه. نمایدمی صادر را کنندهدرخواست به وقت ابالغ و مقابل

 دادرسی اعاده مرجع
 نموده صادر قطعی را حکم که است دادگاهی دادرسی اعاده درخواست به رسیدگی در دارصالحیت مرجع م.د.آ.ق432یماده برابر

 و است دادرسی اعاده درخواست به رسیدگی برای صالح مرجع دادگاه همان باشد  نموده صادر را قطعی حکم بدوی دادگاه اگر بنابراین. است

 صادره حکم. نمایدمی صادر را مقتضی حکم و نموده ماهوی رسیدگی م.د.آ.ق435ماده ذیل یتبصره استناد به درخواست این قبول درصورت

 .است تجدیدنظرخواهی قابل مقررات طبق نیز دادگاه این توسط

 و بود خواهد دادرسی اعاده برای صالح مرجع دادگاه این باشد  نموده صادر را قطعی حکم تجدیدنظر دادگاه که درصورتی

 البته. بود خواهد قطعی رأی این که نمایدمی رأی صدور به مبادرت الزم هایرسیدگی انجام و دادرسی اعاده درخواست قبول درصورت

 دادگاه شعبه به دادرسی اعاده دادخواست باشد  واحد دادگاه از صادره حکم دو مغایرت دادرسی اعاده درخواست جهت که درصورتی

 .شودمی تقدیم دوم حکم صادرکننده

 دریافت مرجع شود  انجام انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل قانون اصالحی 18ماده استناد به دادرسی اعاده تقاضای اگر

 :است زیر شرح به دادرسی اعاده درخواست

 به بایستی شرع بیٌن خالف بعنوان استان هر تجدیدنظر و بدوی یمرحله یافته قطعیت احکام به معترضین و تقاضیانم( الف

 .نمایند مراجعه استان همان دادگستری

 برای بایستی شرع بیٌن خالف بعنوان تشخیص شعب و کشور عالی دیوان در یافتهقطعیت احکام به معترضین و متقاضیان( ب

 .نمایند مراجعه کشور کل دادستانی به خودشان مدارک و ستدرخوا تسلیم
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 تسلیم برای بایستی شرع بیٌن خالف عنوان به مسلح نیروهای قضایی سازمان در یافتهقطعیت احکام به معترضین و متقاضیان( ج

 سازمان رییس به یا استان همان مسلح نیروهای قضایی سازمان در ویژه قضایی نظارت یحوزه نمایندگان به  خودشان مدارک و درخواست

 .نمایند مراجعه تهران در مسلح نیروهای قضایی

 

 دادرسی اعاده درخواست مهلت
 زیر شرح به و ماه دو کشور از خارج مقیم اشخاص برای و روز بیست ایران مقیم اشخاص برای دادرسی اعاده درخواست مهلت

 :است

 ابالغ تاریخ از قطعی  حضوری آرای به نسبت -1

 تجدیدنظر درخواست و واخواهی مهلت انقضای تاریخ از غیابی  آرای به نسبت -2

 به دادخواست ضمن را خود عذر دالیل باید باشد  موجهی داشته عذر دادرسی اعاده یکنندهدرخواست که مواردی در البته

 چهچنان و کندمی رسیدگی عذر  داشتن ادعای به تدائاًاب موارد این در دادگاه. نماید ارائه است دادرسی اعاده به رسیدگی مرجع که دادگاهی

 جهات با انطباق عدم یا داشتن انطباق جهت را دادخواست سپس و صادر را دادرسی اعاده دادخواست قبول قرار دهد  تشخیص موجه را عذر

 (م.د.آ.ق306 و 427ماده .نمود خواهد صادر را دادرسی اعاده رد یا قبول قرار درنتیجه و نمایدمی بررسی دادرسی اعاده

 آن از استفاده به قادر که کسی علیه مهلتی هیچ است اصل این بر مبتنی م نیز.د.آ.ق430 و 429  428 مواد در مقرر هایمهلت

 .شودنمی شروع نباشد

 مهلت تمدید
 به توجه با که مواردی. است نموده معین قانون که مواردی در مگر است ممنوع دادرسی اعاده درخواست مهلت تمدید

 .شودمی اشاره آن به ذیالً که است مورد دو است شده شمرده مجاز مهلت م تمدید.د.آ.ق431ماده

 فوت یا محجور یا ورشکسته دادرسی  اعاده مهلت انقضای از قبل دارد دادرسی اعاده درخواست حق که شخصی چهچنان( اول

 یا مقام قائم یا وراث به فوت درصورت و محجور شخص قیم و ورشکسته شخص یتصفیه مدیر به حکم ابالغ تاریخ از جدید مهلت شود 

 (م.د.آ.ق337ماده. )شودمی شروع وراث قانونی نماینده

 از قبل اندداشته دخالت دعوا در وصایت یا و قیمومیت یا والیت قبیل از نمایندگی عنوان به که اشخاص از یکی سِمَت اگر( دوم

 خواهد شروع شودمی تعیین سِمَت این به که کسی به حکم ابالغ تاریخ از مقرر مهلت برود  بین از دادرسی دهاعا درخواست مهلت انقضای

 شده حجر رفع وی از که کسی به حکم ابالغ تاریخ از دادرسی اعاده درخواست مهلت باشد  حجر رفع یواسطه به سِمَت این زوال اگر و شد

 (م.د.آ.ق338ماده. )گرددمی شروع است

 

 دادرسی اعاده درخواست جهات

 احکام و است محدود بسیار آن از استفاده بنابراین کند می سست را احکام اعتبار و زندمی لطمه احکام استحکام به دادرسی اعاده

 دادخواست در که شودمی رسیدگی جهتی به تنها نیز دادرسی جلسه در .است استفاده قابل است  نموده مقرر قانون که مواردی در تنها

 :از عبارتند دادرسی اعاده جهات( م.د.آ.ق436ماده. )است شده قید دادرسی اعاده

 صدور بر عالوه دادگاه و بنماید تخلیه حکم صدور تقاضای دادگاه از خواهان. باشد نبوده خواهان ادعای مورد حکم  موضوع -1

 .بنماید را المثلاجرت به حکم تخلیه  حکم

 نظر براساس دادگاه اما است تومان میلیون ده خواهان خواسته کهاین مانند. باشد شده صادر خواسته از بیشتر میزان به حکم -2

 پول خواسته که است تحقق قابل مواردی در دادرسی اعاده جهت این. است داده خسارت تومان میلیون پانزده پرداخت به حکم کارشناس

 این تحقق دلیل دادرسی اعاده درخواست مورد حکم ارائه( طال سکه یا گندم تن صد نندما) باشد کلی مالی یا و خارجی پول ایران  رایج

 .است دادرسی اعاده جهت

 نامشروع را عقد ضمن شرط دادگاه مثالً. باشد متضاد مواد به یا اصول به استناد از ناشی که حکم یک مفاد در تضاد وجود -3

 .است نموده شرط آن انجام به ملزم را مدنی خوانده ونقان 237ماده به استناد با حال عین در و دانسته

 باشد متضاد است شده صادر دادگاه همان توسط قبالً که آن  اصحاب و دعوا همان درخصوص دیگری حکم با صادره حکم - 4

 .باشد مغایرت این موجب قانونی سبب کهآن بدون
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 تقلب و حیله. است بوده موثر دادگاه حکم در که برده کاربه تقلبی و حیله دادرسی اعاده کنندهدرخواست مقابل طرف - 5

 و شود حاضر دادگاه در خوانده عنوانبه خوانده از غیر شخصی که کند کاری خواهان کهاین مانند. باشد داشته متعددی مصادیق تواندمی

 .نماید اقرار خواهان ادعاهای صحت به واقع برخالف

 به باید سند بودن مجعول. باشد شده ثابت آنها بودن جعلی حکم  صدور از پس که ودهب اسنادی به مستند دادگاه حکم - 6

 مشمول اما شودنمی محسوب سند مدنی قانون 1285یماده برابر نامهشهادت اگرچه دانست باید( 429م)باشد شده اثبات نهایی حکم موجب

 .باشدمی 6بند

 شود ثابت و باشد دادرسی اعاده کنندهخواست در حقانیت دلیل که یدآمی دست به مدارکی و اسناد حکم  صدور از پس - 7

 .است نبوده متقاضی اختیار در و بوده مکتوم دادرسی جریان در یادشده مدارک و اسناد

 جدید دادرسی اعاده جهت
 و عمومی های گاهداد تشکیل قانون اصالحی18ماده اصالح قانون 24/10/1385 تاریخ در محاکم آرای به اعتباربخشی منظور به

 عنوان به تشخیص این باشد  شرع بیٌن خالف دادگاه رأی قضاییه قوه رییس تشخیص به که مواردی در گردید مقرر و شد تصویب انقالب

 در مذکور جهات بر عالوه بنابراین. گرددمی ارجاع صالح مرجع به مجدد رسیدگی برای پرونده و محسوب دادرسی اعاده جهات از یکی

 .است دادرسی اعاده جهات از یکی نیز دادگاه رأی بودنِ شرع بیٌن خالف بر مبنی قضاییه قوه رییس تشخیص م .د.آ.ق426ماده

 دادرسی اعاده آثار

 تعليقی اثر( الف

 حکم اجراي بر تعليقی اثر -1

 از پس بلکه سازدینم متوقف را آن اجرای حکم  به نسبت دادرسی اعاده درخواست صرف حتی و دادرسی اعاده قابلیت داشتن

 الف بند) گرددمی متوقف حکم اجرای باشد غیرمالی بهمحکوم چهچنان آن  قبولی قرار صدور و دادرسی اعاده درخواست ارائه

 تشخیص به باشد  داشته وجود احتمالی خسارت جبران و تأمین گرفتن امکان و باشد مالی بهمحکوم که درصورتی اما( م.د.آ.ق437ماده

 (م.د.آ.ق437ماده ب بند. )یابدمی ادامه حکم اجرای و شودمی گرفته مناسبی تأمین لهمحکوم زا دادگاه

 درخواست مورد حکم علیهمحکوم و باشد جریان در اجرایی عملیات که شودمی متوقف درصورتی حکم اجرای که دانست باید

 .بنماید را اجرایی عملیات توقیف قرار صدور درخواست دادرسی اعاده

 اصلی دادرسی بر تعليقی اثر -2
 یعنی( م.د.آ.ق434ماده. )باشد شده درخواست طاری صورت به ابتدا از دادرسی اعاده که است درصورتی دادرسی اعاده اثر این

 اقامه آن به رسیدگی ضمن طاری دادرسی اعاده که) اصلی دعوای در مؤثر شود می صادر دادرسی اعاده خصوص در که حکمی چهچنان

 اعاده به نسبت حکم صدور تا است  مؤثر آن در دادرسی اعاده به راجع حکم که قسمتی در را اصلی دعوای به رسیدگی باشد ( است شده

 اندازد.می تأخیر به دادرسی

 

 انتقالی اثر( ب

 رسیدگی حکمی  و موضوعی امور به نسبت مجدداً باید دادگاه و است انتقالی اثر دارای شود قبول که درصورتی دادرسی اعاده

 .نماید صادر رأی و کند

 اشخاص سایر به نسبت دادرسی اعاده اثر( ج

 به نسبت فقط شودمی صادر دادرسی اعاده مرحله در که رأیی گفت باید م.د.آ.ق404 و 359  308 مواد مالک به توجه با

 به نسبت صورتاین در که نباشد تفکیک و تجزیه بلقا صادره رأی کهاین مگر است مؤثر مقابل او طرف دادرسی و اعاده یکنندهدرخواست

 .شد خواهد نیز اندنکرده اعاده درخواست ولی بوده دادرسی اعاده درخواست مورد حکمِ مشمول که کسانی

 دادرسی اعاده درخواست مورد حکم اجراي چگونگی
 اعاده درخواست قبولی قرار که صورتیدر. نیست حکم اجرای مانع دادرسی اعاده درخواست صرف حتی و دادرسی اعاده قابلیت

 برای را خساراتی است ممکن آن اجرای و دارد وجود حکم بودن نادرست بر مبنی عالیمی دادگاه تشخیص با که آنجا از شود صادر دادرسی

 به توجه با. شودمی متوقف حکم اجرای است  ناممکن خسارت این جبران که مواردی در بنابراین نماید  ایجاد دادرسی اعاده متقاضی

 لهمحکوم و باشد مالی بهمحکوم کهاین مگر است حکم اجرایی عملیات توقف بر اصل دادرسی اعاده قبولی قرار صدور با م.د.آ.ق437ماده
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 حکم که درصورتی ولی باشد اجرا حال در حکم که گرددمی متوقف زمانی اجرایی عملیات البته. بدهد حکم اجرای جهت مناسبی تأمین

 .بگیرد تصمیم اجرایی عملیات وضعیتِ یاعاده درخصوص نباید دادرسی اعاده حکمِ صدور تا دادگاه بود شده اجرا الًقب

 توقف دستور دادگاه دادرسی  اعاده خواهانِ تقاضای با بلکه نماید اقدام رأساً نباید خصوص این در دادگاه که داشت توجه باید

 .دهدمی را حکم اجرای

 مالی بهمحکوم کهاین مگر ماندمی متوقف چنانهم دادرسی اعاده قطعی ینتیجه شدن معلوم تا اجرایی یاتعمل توقف از پس

 .یابدمی ادامه اجرایی عملیات تأمین  اخذ با صورتاین در که بنماید را آن یادامه درخواست لهمحکوم و باشد

 دادرسی اعاده مرحله در دادگاه رأي

 و نقض را دادرسی اعاده درخواست مورد حکم دهد  تشخیص وارد را دادرسی اعاده درخواست یدگیرس از پس دادگاه چهچنان

. شودمی نقض قسمت همان تنها باشد  حکم از قسمتی مورد در دادرسی اعاده درخواست که درصورتی. نمایدمی صادر مقتضی رأی

 دوم حکم بداند؛ وارد را دادرسی اعاده درخواست رسیدگی از پس دادگاه و باشد حکم دو مغایرت دادرسی اعاده جهت که درصورتی

 (م.د.آ.ق439ماده. )بود خواهد باقی خود قوت به حال درهر نخست حکم و نقض را( مؤخرالصدور)

 رأي تصحيح
 تبصره و 309 ماده مالک به توجه با است؛ آن متضمن دادرسی اعاده یمرحله در صادره رأی که اشتباهاتی یا سهو تصحیح

 طرفین از یک هر درخواست به بنا یا رأساً که بود خواهد حکم صادرکننده دادگاه با گیرد  قرار شکایت مورد کهآن از قبل تا م.د.آ.ق435هماد

 .نمایدمی اقدام

 دادرسی اعاده مرحله در صادره رأي اجراي چگونگی
 درخواست به باید است شده اجرا که دیتاح اجرایی اقدامات گردد  نقض دادرسی اعاده درخواست مورد حکم که درصورتی

 باشد  شده اجرا قبالً حکمی چنین اگر اما برگردد اجرا از پیش حالت به است  نموده صادر را اجراییه که دادگاهی دستور با و نفعذی

 از پس که است حکمی شدن نهایی به مدنی منوط احکام اجرای قانون 39ماده به توجه با اجرا از پیش حالت به اجرایی عملیات بازگشت

 .شودمی صادر دادرسی اعاده
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 نتيجه گيري

 اعاده درخواست به رسیدگی از پس که حکمی به نسبت مجدد دادرسی اعاده امکان آیا که گردد می متبادر ذهن به سوال این گاهی   

 به نسبت: )داشت می بیان خصوص این در 1318 مصوب سابق یدادرس آئین قانون 607 ماده دارد؟ وجود شود می قطعی و صادر دادرسی

 اعاده بار یک فقط که معنی بدین( شد نخواهد پذیرفته دادرسی اعاده دیگر شود می صادر دادرسی اعاده دادخواست نتیجه در که حکمی

: 440 ماده و گرفته پیش در را بینابینی رویه 1379 مصوب مدنی دادرسی آئین قانون حالیکه در دانست می مجاز را قطعی احکام از دادرسی

 بدان.( شد نخواهد پذیرفته جهت همان از دادرسى اعاده دیگر گردد مى صادر دادرسى اعاده از پس که حکمى به نسبت: )دارد می بیان آن

 متضرر حق آراء قطعیت حفظ ضمن و باشد می تر نزیک عدالت به روش این که باشد می مجدد دادرسی اعاده قابل دیگر جهات از که معنی

 .نماید می لحاظ نیز را صادره حکم از
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