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 چکيذه

دادظّاُی ةَ ىّزب ةـیاری از اؿٍاد صلّق ةكؼی ،صق ىـهو افؼاد قٍاظحَ قغه اؿث و 

ُؼ فؼدی صق دارد ،دغّای ظّد را در ىضکيَ مانش ًؼح و ةؼای رؿیغن ةَ ظّاؿحَ 

 ظّد،اكغاىات الزم را ةؼ اؿاس كّاٌیً ىّوّغَ ةَ غيم آورد.

ادرؿی ىی ةاقغ کَ جٍِا از ؿّی ظّاُان و ًؼكی پػیؼفحَ اؿحؼداد دغّا از ىّارد زوال د

 ىیكّد کَ اصکام ظّاُان ةؼ او ةار ىی قّد.

ةَ ٌظؼ ىی رؿغ كاٌّن گػار كّاغغ اؿحؼداد دغّا را جٍِا ةؼای ىؼصهَ ٌعـحیً ىّرد پیف 

ةیٍی كؼار داده اؿث.از ایً رو در ىؼصهَ جسغیغ ٌظؼ ،واظّاُی ،فؼزام ظّاُی و اغاده 

 اةم پػیؼش ٌعّاُغ ةّد.دادرؿی ك

در صلّق فؼاٌـَ در ظّاؿث اؿحؼداد دغّا از ؿّی ظّاُان در جياىی ىّوّغات ىـيّع 

اؿث ةَ قؼًی کَ ظّاٌغه ىّافلث ٌيایغ.در غیً صال ،ُؼ گاه در زىان اؿحؼداد دغّا 

ظّاٌغه در ىاُیث دفاع ٌکؼده و ایؼاد غغم اؿحياع ٌیؽ ٌٍيّده ةاقغ،اؿحؼداد دغّا ةغون 

اؿث ونی در صلّق ایؼان چٍاٌچَ ظّاُان ةػغ از ظحو ىػاکؼات جلاوای اؿحؼداد  روایث

ٌيایغ ،در مّرجی کَ ظّاٌغه ةا ایً جلاوا ىّافق ةاقغ كؼار رد رغّا مادر ىی قّد ونی اگؼ 

ظّاٌغه ىّافق ٌتاقغ ظّاُان ةایـحی از دغّای ظّد ةَ کهی مؼف ٌظؼ ٌيایغ کَ در ایً 

 .ی قّد.فؼض كؼار ؿلّط دغّا مادر ى

 .ؿلّط دغّا -رد دغّا -ىٌانػَ جٌتیلی -اؿحؼداد دغّا :يذيکل واژگان
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 مقذمه   
در صلّق ظنّمی ًؼح دغّا ًی جكؼیفات رؿیغگی ةَ ىٍظّر اُغافی ىی ةاقغ کَ ىغغی یا ظّاُان ةَ دٌتال دؿحیاةی ةَ 

ز صق دادظّاُی افؼاد صيایث ىی کٍٍغ.اىا پؾ از ًؼح دغّا و آٌِاؿث.در ایً راؿحا كّاٌیً اؿاؿی ةـیاری از کكّرُا اززيهَ کكّرىان ا

گػراٌغن جكؼیفات ظاص رؿیغگی ،در ىیان ىؼاصم ىعحهف جكکیم پؼوٌغه جا زىان مغور صکو ،ىيکً اؿث،ظّاُان ةَ دالیم ىعحهف از 

در "اؿحؼداد دغّا "ّم صلّكی پیگیؼی ىّوّع مؼف ٌظؼ ٌيّده و دغّی ظّد را ىـحؼد ٌيایغ.غيم ىػکّر از ؿّی ظّاُان در كانب ىفِ

 كّاٌیً ىّوّغَ جتییً گؽدیغه اؿث.

جاؿیؾ صلّق ىػکّر در صلّق ظنّمی کكّرىان ،ةؼگؼفحَ از صلّق کكّر فؼاٌـَ اؿث.در ىلؼرات آییً دارؿی ىغٌی کكّر 

ع اؿحؼداد پػیؼفحَ قغه ،ىّوّ 1975و ؿپؾ ةؼاؿاس کغ ٌّیً آییً دادرؿی ىنّب  1806فؼاٌـَ ،اةحغا ةَ ىّزب کغ دادرؿی كغیو ىنب 

(ُؼ چٍغ جغییؼاجی در کغ كغیو آییً دارؿی کكّر فؼاٌـَ رخ داد و اةحغا کغ ٌّیً آییً دادرؿی ىنّب  1395)زّاد غالىی و غهی رواٌان ،

در ظنّص ؿاده ؿازی صلّق و ىلؼرات ىحضغ انكکم دادرؿی جنّیب گؼدیغ  2007و ؿپؾ كاٌّن ىنّب ؿال  1975

 ىسيّع ىی جّان گفث ،در صلّق فؼاٌـَ اؿحؼداد دغّا جاةع جكؼیفات ظامی قغه اؿث.(ونی در 1391)ىضـٍی،

 ةا جّزَ ةَ ىلغىَ ای کَ ةیان گؼدیغ ،در ایً ىلانَ ةَ ةؼرؿی اؿحؼداد دغّا در صلّق ایؼان و فؼاٌـَ ظّاُیو پؼداظث .

 

 تعزیف استزداد دعوا 

 تعزیف لغوي 
ه ىػٍایی آن در صلّق ظنّمی ،اةحغا ةَ ةیان ىػاٌی نغّی و امٌالصی آن ىی ةؼای جػؼیف اؿحؼداد دغّا و روقً قغن ىضغود

 پؼدازیو و در اداىَ ىفِّم آن را در كّاٌیً ىّوّغَ ىّرد ةؼرؿی كؼار ظّاُیو داد.

 دارای ریكَ غؼةی،ةَ ىفِّم پؾ"ردد"در فؼٍُگ زةان پارؿی،واژه اؿحؼداد ةَ غٍّان یک ىنغر نغّی ىنغر ةاب اؿحفػال از ریكَ 

 (173، 1369ٌیؽ ةَ ىفِّم ظّاؿحً و دادظّاُی جػتیؼ قغه اؿث.)غيیغ ،"دغّی"گؼفحً و ةاز ؿحاٌغن آىغه اؿث.ُيچٍیً واژه غؼةی 

اؿحؼداد در نغث ةَ ىػٍای ةاز پؾ گؼفحً اؿث. دغّا در نغث ةَ ىػٍای ادغا کؼدن ،ظّاؿحً ،ٌؽاع و داد ظّاُی آىغه اؿث 

( در زةان 380، 1385پؾ گؼفحً ،جؼك دغّا و اٌنؼاف از صق ىّوّع دغّا ُـث )مغر زاده افكار،.اؿحؼداد دغّا در امٌالح ةَ ىػٍای 

در ىحّن ىعحهف صلّكی قٍاظحَ ىی قّد کَ ةَ ىػٍی مؼف ٌظؼ  "ledesistement"فؼاٌـّی واژه اؿحؼداد در ىغِّم صلّكی ظّد ةا غتارت 

،ىػٍی امٌالصی واژه اؿحؼداد ٌیؽ در ىحّن صلّكی ةَ زةان فؼاٌـّی ،در  ( الزم ةَ ذکؼ اؿث1376کؼدن و چكو پّقی آىغه اؿث)ةؼوظیو ،

 le و اؿحؼداد دغّا ةَ ىفِّم ظاص دغّا ةا غتارت   " le desistement d instance"چِارچّب رایر ةَ ىفِّم غام دغّا ةا غتارت 

desistment d instance "  " ، ( 173، 1393ةَ کار ةؼده قغه اؿث.)زٌغ و صـٍی 

 

 عزیف قانونی ت
كاٌّن آییً دارؿی دادگاُِای غيّىی و اٌلالب در اىّر ىغٌی ىلؼر قغه اؿث : اؿحؼداد دغّا و داد ظّاؿث ةَ جؼجیب  107در م 

 زیؼ مّرت ىی گیؼد:

 یغ.ظّاُان ىی جّاٌغ جا اونیً زهـَ دادرؿی، دادظّاؿث ظّد را ىـحؼد کٍغ،در ایً مّرت دادگاه كؼار در دغّا مادر ىی ٌيا -انف

ظّاُان ىی جّاٌغ ىاداىی کَ دادرؿی جيام ٌكغه دغّای ظّد را اؿحؼداد کٍغ .در ایً مّرت دادگاه كؼار رد دغّا مادر ىی  -ب

 ٌيایغ .

اؿحؼداد دغّا پؾ از ظحو ىػاکؼات امضاب دغّا در ىّردی ىيکً اؿث کَ یا ظّاٌغه راوی ةاقغ و یا ظّاُان از دغّای ظّد  -ج

 ایً مّرت دادگاه، كؼار ؿلّط دغّا مادر ظّاُغ کؼد. ةَ کهی مؼف ٌظؼ کٍغ در

ةٍغ انف ىاده فّق در ارجتاط ةا اؿحؼداد دادظّاؿث ىی ةاقغ کَ از ىّوّع ةضخ ىا ظارج اؿث ونی ةٍغ ب و ج ىاده فّق در ارجتاط 

 ةا اؿحؼداد دغّا ىی ةاقغ.

ؼداد دغّا و جػؼیف كاٌّن اؿحؼداد ةیان ٌكغه و ةَ ٌظؼ ىی رؿغ در كاٌّن فػهی آییً دادرؿی کكّرىان ،در ظنّص ىّوّع اؿح

 جػییً و جکهیف در ىّرد زؽئیات اىؼ اؿحؼداد و آدار صلّكی آٌِا ٌپؼداظحَ اؿث.

 ةَ ىّوّع اؿحؼداد دغّا اظحناص یافحَ اؿث. 405انی  394،ىّاد  2007در كاٌّن آییً دارؿی ىغٌی فؼاٌـَ ىنّب ؿال 
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 دادرسی شزایط استزدا دعوا در مزاحل مختلف 

 استزداد دعوا اس جلسه اول تا سمان ختم رسيذگی 
چهـَ دادرؿی زىاٌی اؿث کَ ًتق كاٌّن یا ةَ ىّزب آن دؿحّر دادگاه از ًؼف ىغیؼ دفحؼ ةؼای رؿیغگی ةَ دالیم ًؼفیً یا 

در غیؼ ایٍنّرت جكکیم اؿحياع جّویش اؿضاب دغّا جػیً ىی قّد،ةؼای جكکیم زهـَ دادرؿی ةایـحی ىّزتات رؿیغگی فؼاُو ةاقغ کَ 

 ( 338زهـَ دادگاه كاٌٌّی ٌعّ.اُغ ةّد .)كاوی قؼیػث پٍاُی، ةی جا ، 

كاٌّن آییً دادرؿی ىغٌی قؼوع رؿیغگی در دادگاه ىـحهؽم جلغیو دادظّاؿث ىی ةاقغ ،ةٍاةؼایً ىّوّع  48ةَ ىّزب م 

ؼدد و ؿپؾ جنيیو ةَ ةاز پؾ گیؼی آن قّد.)زٌغ و صـٍی اؿحؼداد دغّا زىاٌی ىنغاق پیغا ىی کٍغ کَ دادظّاؿث ةَ دادگاه جلغیو گ

،1393  ،179 ) 

در ةـیاری از رؿیغگی ُای ىغٌی ،زهـَ اول دادرؿی ةـیار صائؽ اُيیث اؿث .در زهـَ اول ،ظّاُان دغّی ظّد را غهیَ ظّاٌغه 

نّص ىّوّع ىّرد اظحالف جّویش ىی ظّاُغ و ىٌؼح ٌيّده و ظّاٌغه در ىلاةم ادغای ظّاُان كؼار ىی گیؼد .دادرؿی ٌیؽ از ًؼفیً در ظ

(در پایان ،ةػغ از اؿحياع اظِارات ًؼفیً دادگاه ةا اغالم ظحو ىػاکؼات  1384ةَ جػتیؼ دیگؼ ،ظّاؿحَ را جذتیث ىی ٌيایغ.)پّر ًِياؿتی، 

كغه اؿث .ةیً ٌّیـٍغگان صلّكی در ًؼفیً ،پایان زهـَ دادرؿی را اغالم ىی دارد .در كّاٌیً و ىلؼرات جػؼیفی از ظحو ىػاکؼات ارائَ ٌ

 ارجتاط ةا ىفِّم ظحو ىػاکؼات ًؼفیً اظحالف وزّد دارد .

(و  480، 1386(و ةػىی آن را ظحو دادرؿی  )ىِازؼی ، 339، 2،ج 1381ةػىی ظحو ىػاکؼات را ظحو ىضاکيَ )ىحیً دفحؼی ، 

را ىلٌػَ ای ةا ویژگی ُای ىٍضنؼ ةَ فؼد ىی داٌٍغ » َ اٌغ و اةػىی دیگؼ ظحو ىػاکؼات را ىحفاوت از ظحو دادرؿی و ظحو رؿیغگی داٌـح

.در واكع ىػحلغٌغ ظحو ىػاکؼات ًؼفیً ، یک ىلٌع كتم از ظحو دادرؿی اؿث .گؼچَ ظحو ىػاکؼات ىی جّاٌغ ةا ظحو دادرؿی ىٌٍتق ةاقغ 

دادرؿی ىٌٍتق ةاقغ ونی ُیچ گاه ٌيی جّاٌغ ونی ُیچ گاه ٌيی جّاٌغ ىحاظؼ از ظحو دادرؿی اؿث.گؼچَ ظحو ىػاکؼات ىی جّاٌغ ةا ظحو 

(.در جػؼیف ظحو ىػاکؼات گفحَ قغ ىلٌػی اؿث کَ  653، 1386و زراغث ،  200، 2،ج 1386ىحاظؼ از ظحو دادرؿی ةاقغ )قيؾ ، 

ی ىاٌٍغ جكکیم زهـَ دادرؿی دیگؼ وؼوری ٌیـث اگؼ چَ ىيکً اؿث دادگاه آکاده مغور رای كاًع ٌتاقغ و ٌیاز ةَ اٌسام افغاىاج

ق.آ.د.م زىاٌی اؿث کَ دادگاه  295نیکً ظحو دادرؿی ةا جّزَ ةَ ىاده  ( 200، 2،ج  1386کارقٍاؿی و ىػایٍَ ىضم داقحَ ةاقغ )قيؾ ،

 200، 2،ج 1386ىيغ مغور رای ةاقغ و دیگؼ ٌیاز ةَ ُیچ اكغام دیگؼی ٌغاقحَ ةاقغ.جٍِا کاری کَ ةایغ اٌسام دُغ مغور رای ةاقغ ) قيؾ ،

 ) 

یً اىؼ از ایً ٌظؼ اُيیث دارد کَ اگؼ ظّاُان كتم از ظحو ىػاکؼات دغّا را ىـحؼد کٍغ دیگؼ ٌیازی ةَ روایث  ظّاٌغه ٌغارد و ا

ظّاُان ىی جّاٌغ ةغون كیغ و قؼط دغّا ظّد را اؿحؼداد کٍغ .ةَ ٌظؼ ىی رؿغ جكعیل ایٍکَ آیا ىػاکؼات ظاجيَ یافحَ اؿث یا ظیؼ ةا كاوی 

 ،( 1391اؿث )داراةی ،

كاٌّن آییً دادرؿی ىغٌی ظّاُان ىی جّاٌغ ىاداىی کَ دادرؿی جيام ٌكغه دغّای ظّد را  107ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ةٍغ ب ىاده 

 اؿحؼداد کٍغ.در ایً مّرت دادگاه كؼار رد دغّا را مادر ىی کٍغ.

 

 استزداد دعوا به صورت کلی بعذ اس ختم مذاکزات  
م اؿحؼداد دغّا پؾ از ظحو ىػاکؼات امضاب دغّا در ىّردی ىيکً اؿث کَ یا ظّاٌغه راوی ق آ.د. 107ةَ ىّزب ةٍغ ج ىاده 

ةاقغ یا ظّاُان از دغّای ظّد ةَ کهی مؼف ٌظؼ کٍغ .در ایً راةٌَ ٌظؼات ىحٍّع اؿث ةؼظی ةیان ىی دارٌغ کَ مؼفا ةَ ظاُؼ ىاده جّزَ 

ؼوی کَ ظّاٌغه راوی اؿث و ُو ةَ فؼوی کَ ظّاُان از دغّای ظّد ةَ در ایً مّرت ُو ةَ ف"ىی کٍٍغ و اؿحغالل ىی کٍغ کَ غتارت 

 کهی ًؼف ٌظؼ ىی کٍغ،دالنث و اقاره دارد .

 107را از ةٍغ ج ىاده "اظیؼ "ةٍاةؼایً در ُؼ دو فؼض كؼار ؿلّط دغّا مادر ىی وقغ .چّن كاٌّن گػار از روی غهو و غيغ كیغ 

 ( 1395ةؼایً در ُؼ مّرت كؼا ؿلّط دغّا مادر ىی وقغ .)غالىی و رواٌان ،كاٌّن آییً دادرؿی ىغٌی صػف ٌيّده اؿث ةٍا

ةؼظی دیگؼ ةیان ىی دارٌغ چّن در ایً ىلٌع ًؼفیً اٌحظار اغالم جنيیو از ؿّی دادگاه را دارٌغ در ایً مّرت ،چٍاٌچَ ظّاُان 

ةؼای زهّگیؼی از رای ىضکّىیث جٍِا یک راه دارد و آن ایً در ىلام اؿحؼداد دغّا ةؼ ایغ ونی ظّاٌغه ةا ایً اؿحؼداد ىّافق ٌتاقغ ظّاُان 

اؿث کَ از دغّای ظّد ةَ کهی مؼف ٌظؼ ٌيایغ .ٌحیسَ چٍیً اؿحؼدادی مغور كؼار ؿلّط دغّا ىی ةاقغ کَ از دغّای ظّد ةَ کهی مؼف 

ُغ از دغّای ظّد ةَ کهی مؼف ٌظؼ ٌيایغ ٌظؼ ٌيایغ .ٌحیسَ چٍیً اؿحؼدادی مغور كؼار ؿلّط دغّا ىی ةاقغ .در ایً فؼواگؼ ظّاُان ةعّا

(و در مّرجی کَ ظّاُان پؾ از ظحو ىػاکؼات دغّای ظّد را ىـحؼد ٌيّد و ظّاٌغه  1391روایث ظّاٌغه قؼط ٌیـث )ىّؿّی داراةی ،

 روایث اؿث ،كؼار رد دغّا مادر ىی قّد.
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( و ٌظام آییً دادرؿی ىغٌی غهیؼغو  cadiet، 2010ظالء ُای كىایی ىّزّد صحی در صلّق فؼاٌـَ ٌیؽ پػیؼفحَ قغه اؿث )

ؿانِای ىحيادی جکاىم ظّد ،ٍُّز ةَ اؿحضکام الزم اؿث ٌیافحَ اؿث جا ظّاُان در چِارچّب آن ةحّاٌغ ىّوّع ىاُّی ظّد را ةَ ادتات 

َ ؿؼ اٌسام دنعّاه ٌؼؿیغه ةؼؿاٌغ و چَ ةـا ةـیاری از دغاوی ةَ صق ةّده ونی در چِارچّب ٌظام قکهی دادرؿی ىغٌی و کاؿحی ُای آن ة

 اؿث.

ةٍاةؼایً ،اؿحؼداد دغّا در ىؼصهَ ٌعـحیً ىی جّاٌغ اةؽار صلّكی ىٍاؿتی پیف روی ظّاُان ةاقغ جا ةَ کيک آن ةَ قیّه ُای 

 ( 185، 1393زایگؽیً صم اظحالف ُيچّن ؿازش،داوری و غیؼه روی آورد.) زٌغ و صـٍی ، 

ُؼ گاه كتم از اؿحؼداد دغّا ،ظّاٌغه الیضَ داده و از دغّا دفاع کؼده و یا دغّا ىحلاةم  رویَ كىایی فؼاٌـَ ةؼ ایً زاری اؿث کَ

.صکو اكاىَ ٌيّده ةاقغ ،ةغون روایث ظّاٌغه ٌيی جّان ةَ جلاوای اؿحؼداد دغّای او جؼجیب ادؼ داد و ةؼ ان ىتٍا پؼوٌغه اىؼ را ىعحّىَ ٌيّد 

 1909ر فؼاٌـَ در غیً صال دیّان غانی کكّر فؼاٌـَ در یکی از آرایی کَ در ؿال قػتَ دوم ىغٌی دیّان کكّ 1976ىّرخ ؿّم ىارس 

مادر کؼده ،اغالم داقحَ اؿث کَ ُؼگاه ىغغی غهیَ غػر ىّزِِی ةؼای اىحٍاع از روایث ٌغاقحَ ةاقغ ،دادگاه ىی جّاٌٍغ روایث ةَ اؿحؼداد 

 (  82-81، 1363را ةؼ او جضيیم ٌيایٍغ.)ميناىی ىِازؼ ، 

 

 زداد دعوا در مزحله تجذیذ نظز خواهیاست
ق آ. د ىلؼر قغه  363در كّاٌیً و ىلؼرات اقاره ای ةَ اىکان اؿحؼداد دغّا در ىؼصهَ جسغیغ ٌظؼ ٌكغه اؿث .جٍِا در م 

ؼ ظّد را ىـحؼد ٌيایٍغ ىؼزع جسغیغ ٌظؼ  كؼار اةٌال دادظّاؿث جسغیغ ٌظؼ را اؿث:چٍاٌچَ ُؼ یک از ًؼفیً دغّا دادظّاؿث جسغیغ ٌظ

 مادر ىی کٍغ .

در كو ةؼگؽار قغ ایً ؿّال ىٌؼح قغ ،در مّرجی کَ ظّاُان ةغوی در ىؼصهَ جسغیغ ٌظؼ  85در ٌكـث كىایی کَ در آةان 

ق.آ.د در ىؼصهَ جسغی ٌظؼ  356ؼیث ةؼ ایً ةّد کَ ةؼ اؿاس م دادظّاؿث ةغوی را ىـحؼد کٍغ دادگاه چَ جنيیيی اجعاذ ىی ٌيایغ،ٌظؼ اکذ

ق.آ.د زاری ىی قّد و صق ظّاُان ىؼةّط ةَ ىؼصهَ ةغوی ٌیـث.از ایً رو چٍاٌچَ ظّاُان ةغوی در ىؼصهَ جسغیغ ٌظؼ  107،ىلؼرات ىاده 

غ .در ایً مّرت دادگاه ةا ٌله دادٌاىَ ةغوی از دغّای ظّد مؼف ٌظؼ ٌيایغ ،ىّوّغی ةؼای رؿیغگی ةَ اغحؼاض ىضکّم غهیَ ةاكی ٌيی ىاٌ

آییً دادرؿی ىغٌی ىؼزع جسغیغ ٌظؼ  349ق.آ.د كؼار ؿلّط دغّا مادر ىی کٍغ .اىا ٌظؼ اكهیث ةؼ ایً ةّد کَ ةؼ اؿاس م  107وفق ةٍغ ج م 

 ،فلي ٌـتث ةَ آن چَ ىّرد جسغیغ ٌظؼ ظّاُی اؿث رؿیغگی ىی کٍغ .

كاٌّن ىػکّر دادظّاؿث جسغیغ ٌظؼ ظّد را ىـحؼد ٌکؼده دادگاه ىکهف اؿث  363ظّاه ًتق م  ةٍاةؼایً جا زىاٌی کَ جسغیغ ٌظؼ

ق.آ.د در ىّرد اؿحؼداد دادظّاؿث و یا دغّا ىؼةّط ةَ زىاٌی اؿث کَ دغّا  107ةَ اغحؼاض او رؿیغگی و رای ىلحىی مادر کٍغ و ىلؼرات م 

 ( 135، 20،134،ج  1384غ ٌيّده اؿث)ىسيّغَ ٌكـث ُای كىایی ،در ىؼصهَ ةغوی زؼیان دارد.کيیـیّن ٌظؼ اكهیث را جایی

ق.آ.د.م در ىلام ةیان ةّده اؿث ةا وزّد ىٌهع ةّدن از ٌِاد ُای  263در جاییغ ٌظؼ اكهیث ىی جّان گفث كاٌّن گػار در ىاده 

َ اؿحؼداد دغّا اقاره ٌکؼده اؿث . از ایً رو صلّكی اؿحؼداد دغّا ،جٍِا اىکان اؿحؼداد دادظّاؿث را در ایً ىؼصهَ پیف ةیٍی کؼده اؿث و ة

 در ىی یاةیو کَ كاٌّن گػار اىکان اؿحؼداد دغّا را در ىؼصهَ جسغیغ ٌظؼ ٌپػیؼفحَ اؿث..

ةا جّزَ ةَ ىٌانب فّق انػکؼ در ىؼصهَ فؼزام ظّاُی و اغاده دادرؿی ةَ ًؼیق اونی اىکان اؿحؼداد دغّا وزّد ٌغارد )قيؾ 

 ( 73، 3،ج 1386،

ق.آ.د.م ایً کكّر ،از ًؼق فّق انػاده قکایث از آرای ٌعـحیً ةَ قيار ىی  527لّق فؼاٌـَ ،فؼزام ظّاُی ةَ ىّزب م در ص

،ُغف از فؼزام ظّاُی ٌله غغم ىٌاةلث رای فؼزام ظّاؿحَ  1979ىّرخ  941 -79امالصی ةَ ىّزب جنّیب ٌاىَ قياره  604آیغ .در م 

 ( 1391ةا كّاغغ صلّكی داٌـحَ قغه اؿث )ىضـٍی ، جّؿي دیّان غانی کكّر در فؼض ىعانفث

کَ ةضخ اؿحؼداد دغّا ىٌؼح قغه ؿعٍی از اؿحؼداد فؼزام ظّاُی ةَ  405جا  394در ىلؼرات آییً دارؿی ىغٌی فؼاٌـَ در ىّاد 

هی صلّكی،اؿحؼداد فؼزام ىیان ٌیاىغه اؿث .چٍیً ووػیحی در صلّق کكّرىان ٌیؽ ىكاُغه ىی قّد.از ایً رو ىی جّان ةا جّزَ ةَ امّل ک

 (185، 1393ظّاُی را ةا اؿحؼداد جسغیغ ٌظؼ ظّاُی جٌتیق ٌيّد و اصکام کهی را ةؼ ایً قکم اؿحؼداد ٌیؽ جـؼی  ةعكیغ .)زٌغ و ىضـٍی ،
 

 آثار استزداد دعوا 
 استزداد دعوا نسبت به دادگاه 

 قزار رد دعوا -الف

ٌیـث و ىی جّان از ٌّ ،ُيان دغّا را در دادگاه ىٌؼح کؼد و دادگاه ىکهف ةَ رؿیغگی كؼار رد دغّا از اغحتار اىؼ ىعحّىَ ةؼظّردار 

 ( 76، 3،ج1386اؿث.اىا ةایغ دادظّاؿث دیگؼ ةا جيام قؼایي جٍظیو و جلغیو قّد.)قيؾ ،
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چَ ةَ ایً اىؼ ظاًؼ ٌكان ىی گؼدد در جياىی ىّاردی کَ دادگاه ةؼ اؿاس ىلؼرات ،ىکهف ةَ مغور كؼار رد دغّا ةّده اؿث چٍاٌ

اكغام ٌٍيایغ و ةؼ ظالف كاٌّن ةَ دغّا رؿیغگی و صکو مادر ٌيایغ ،دادگاه جسغیغ ٌظؼ در ىلام رؿیغگی ةَ درظّاؿث جسغیغ ٌظؼ ةَ رای 

 ( 25، 2،ج 1386ىؽةّر ،صکو را فـط و ٌـتث ةَ مغور كؼار رد دغّای ةغوی اكغام ىی ٌيایغ)قيؾ ،
 

 قزار سقوط دعوا  -ب

ق.آ.د.م پیف ةیٍی کؼده اؿث یػٍی در ىّردی کَ ظّاُان از دغّای ظّد ةَ  107ر ؿلّط دغّا را جٍِا در ةٍغ ج م كاٌٌّگػار كؼا

 کهی مؼف ٌظؼ کٍغ..

 107جٍِا در كـيث دوم ةٍغ ج م » در ٌكـث كىایی کَ در دادگـحؼی دقحی و کٍگان  ةؼگؽار قغ در ٌِایث کيیـیّن ٌظؼ داد 

ىکؼر و جتنؼه ذیم آن از كاٌّن دتث اؿٍاد و اىالك ،كؼار ؿلّط مادر ىی قّد و اغحتار اىؼ ىعحّىَ  18و  18ق.آ.د.م و ىّاد ىٍغرج در م 

 ( 435، 20،ج 1386)ٌكـث ُای كىایی ،« دارد

اغالم  20/11/62-7775776در ىّرد اغحتار اىؼ ىعحّىَ داقحً كؼار ؿلّط دغّا ،اداره صلّكی كّه كىاییَ ًی ٌظؼیَ قياره 

ایً ٌظؼیَ ُؼچٍغ در «ؿلّط دغّا ةَ ىٍؽنَ رای ةؼ ةی صلی اؿث و چٍاٌچَ كٌػیكغه ةاقغ اغحتار اىؼ ىعحّىَ ظّاُغ داقثكؼار »داقث 

(.ةٍاةؼایً 488، 1386مادر قغه اؿث اىا در صال صاوؼ ٌیؽ کارةؼد دارد.)ىِازؼی ، 1318زىان صاکيیث كاٌّن آییً دادرؿی ىغٌی ىنّب 

 ىَ را ظّاُغ داقث. كؼار ؿلّط دغّا اغحتار اىؼ ىعحّ

 

 آثار استزداد دعوا نسبت به خواهان 
 آداری کَ ةا اؿحؼداد دغّا و مغور كؼار رد یا ؿلّط دغّا ىيکً اؿث ٌـتث ةَ ظّاُان ایساد قّد،از زيهَ :

ىی  در فؼض مغور كؼار ؿلّط دغّا ،ظّاُان صق ىؼازػَ ةَ ىؼازع مانش و اىکان ًؼح دوةاره دغّا را ةؼای ُيیكَ از دؿث-1

 دُغ.

در فؼض مغور كؼار رد دغّا ،ىّكػیث ًؼفیً اززيهَ ظّاُان ةَ صانث كتم از جلغیو دادظّاؿث ةؼ ىی گؼدد.در واكع  -2

 دادظّاؿث و زؼیان دادرؿی ىٍحفی ىی قّد.

 ىـئّنیث ظّاُان ةَ زتؼان ظـارت  -3

تؼان ظـارت ظّاٌغه را ىٍحفی ٌيی ؿازد.در كاٌّن گػار در ىّرد زتؼان ظـارت ؿکّت کؼده اؿث ونی ایً ؿکّت ةَ ُیر وزَ ز

ایٍتاره دکحؼ نٍگؼودی اغحلاد دارٌغ جٍِا در فؼص کَ ظّاُان ،كتم از ظحو ىػاکؼات ،دغّای ظّد را ىـحؼد کٍغ در مّرت ىٌانتَ ظّاٌغه 

ّاُان ةَ ًّر کهی از دغّای ىضکّم ةَ ظـارت ىی قّد ،ونی در زایی کَ ظّاٌغه ةَ اؿحؼداد دغّا از ؿّی ظّاُان روایث دُغ یا ایٍکَ ظ

 (538، 1375ظّد چكو پّقی ٌيایغ ظّاٌغه صق ىٌانتَ ظـارت را ٌعّاُغ داقث)زػفؼی نٍگؼودی،

 آدار اؿحؼداد دغّا ٌـتث ةَ ظّاٌغه 

ةا ظّاٌغه در اؿحؼداد دغّا ٌلف ىّدؼی ٌغارد .جٍِا در مّرجی کَ ةػغ از ظحو ىػاکؼات ،ظّاُان ةعّاُغ دغّای ظّد را ىـحؼد کٍغ،

 ق.آ.د.م ،ظّاٌغه ىی جّاٌغ ةا آن ىّافلث یا ىعانفث ٌيایغ. 107جّزَ ةَ قق اول ةٍغ ج م 

ىٌانتَ ظـارت یک دغّای ىـحلم اؿث و ٌیاز ةَ رؿیغگی و ارزیاةی ادنَ و ةؼ آورد ظـارت دارد و كاغغه ُو ایً اؿث کَ قؼوع 

 1383ةایـحی ىٌانتَ ظـارت ةا جلغیو دادظّاؿث ةاقغ .)یّؿف زاده ، ةَ رؿیغگی در دادگاُِا ىضحاج ةَ جلغیو دادظّاؿث اؿث.از ایً رو

،71 ) 
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 نتيجه گيزي 
ُيان ًّر کَ در كـيث ُای ىعحهف ایً جضلیق ةیان گؼدیغ ،اگؼ ةٍا را ةؼ صق دادظّاُی افؼاد ةَ ىّزب كّاٌیً اؿاؿی و امّل 

 دغّا ظّد در زؼیان رؿیغگی كائم قّیو. کهی صلّق ةكؼی ٌِیو،ةایـحی ةَ صق افؼاد در زىیٍَ اؿحؼداد

 ق.آ .د.م در دو ىلٌع كاةم جنّر ىی ةاقغ. 107اؿحؼداد دغّا ةَ ىّزب ةٍغ ب و ج ىاده 

ىلٌع اول :از جاریط اكاىَ دغّا جا كتم از ظحو ىػاکؼات ًؼفیً .در ایً ىلٌع ةا اؿحؼداد دغّا از ؿّی ظّاُان ،دادگاه كؼار مغور 

 . رد دغّا مادر ىی ٌيایغ

ىلٌع دوم :ةػغ از ظحو ىػاکؼات ًؼفیً جا زىاٌی کَ دادرؿی جيام ٌكغه اؿث در ایً ىلٌع ،چٍاٌچَ،ظّاُان جلاوای اؿحؼداد 

ُان دغّا کٍغ اگؼ ظّاٌغه ةا جلاوای ظّاُان ىّافق ةاقغ دادگاه كؼاررد دغّا مادر ىی ٌيایغ .ونی اگؼ ظّاٌغه ىّافق اؿحؼداد دغّا ٌتاقغ ظّا

ّای ظّد ةَ کهی مؼف ٌظؼ ٌيایغ کَ در ایً صانث كؼار ؿلّط دغّا مادر ىی قّد یا ایٍکَ ىٍحظؼ مغور صکو از ؿّی ىی ةایـث از دغ

 دادگاه ةاقٍغ.

در مّرت مغور كؼار رد دغّا ،دغّا ةَ ىػٍای اغو )دادرؿی(زائم ىی قّد و ىّكػیث ًؼفیً ةَ صانث كتم از اكاىَ دغّا ةؼ ىی 

 سغیغ دادظّاؿث وزّد دارد و كؼار رد  وازغ اغحتار اىؼ ىعحّىَ ٌیـث.گؼدد.ونی ةؼای ظّاُان اىکان ج

در فؼوی کَ اؿحؼداد دغّا ىّزب كؼار ؿلّط دغّا ىی قّد،دغّا ةَ ىػٍای اظل )صق ىؼازػَ ةَ ىؼازع مانش(زائم ىی قّد و 

 ظّاُان صق جسغیغ دوةاره دغّا را ٌغارد .

از ؿّی ظّاُان در جياىی ىّوّغات ىـيّع اؿث ةَ قؼًی کَ ظّاٌغه در صلّق فؼاٌـَ در ظّاؿث اؿحؼداد دغّا )دادرؿی(

اد ىّافلث ٌيایغ.در غیً صال،ُؼ گاه در زىان اؿحؼداد دغّا ظّاٌغه در ىاُیث دفاع ٌکؼده و ایؼاد غغم اؿحياع دغّا ٌیؽ ٌٍيّده ةاقغ ،اؿحؼد

 دغّا ةغون روایث  اؿث.

ز ةَ ایؼاد الیضَ از ؿّی دغّا دارد ةَ ًّری کَ ةغون روایث ًؼف ظّاٌغه در صلّق فؼاٌـَ رویَ كىایی ةؼای اؿحؼداد دغّا ٌیا

ٌيی جّان اكغام ةَ اؿحؼداد دغّا ٌيّد.ُيچٍیً دیّان غانی کكّر فؼاٌـَ در آرائ ظّد ووػیث ىغغی غهیَ را غػر ىّزِی ةؼای اىحٍاع از 

از یک ؿّ و وزّد ازازه ىغغی غهیَ ةؼای اٌسام اؿحؼداد دغّا در  روایث و ارائَ اؿحؼداد دغّا ارائَ داده اؿث.ایً دو رویکؼد ٌؽدیک ةَ ُو

صلّق فؼاٌـَ وزّه جيایؽاجی را ٌـتث ةَ صلّق ایؼان ٌكان ىی دُغ کَ ةؼرؿی ُؼ یک از آٌِا ىی جّاٌغ ٌكان دٍُغه قکم گیؼی اؿحؼداد  

 دغّا در صلّق ایؼان و فؼاٌـَ اؿث.

و فؼاٌـَ ،ىػٌّف ةَ ٌلف ظّاٌغه در كتّل یا رد آن و آدار صلّكی ىؼجتي ةا  جفاوت امهی ىیان اؿحؼداد دغّا در صلّق ایؼان

ق.آ.د.م کكّر فؼاٌـَ در اؿحؼداد ةا كتّل ظّاٌغه جکيیم ىی قّد .ةا وزّد ایً،اگؼ ظّاٌغه ُیچ دفاع  395اؿحؼداد دغّا ىی ةاقغ.در ىادُغ 

 تّل الزم ٌیـث.ىاُّی یا غغم پػیؼش در نضظَ اؿحؼداد ظّاُان ارائَ ٌکؼده ةاقغ ك
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