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شکایت از رأی مدنی در خالل مهلت طریقة شکایت دیگر و مقولة
اسقاط حق شکایت
حسن محسنی



دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ پذیرش 1398/02/21 :ـ تاریخ دریافت)1398/06/25 :

چکیده
ممکن است شخصی حق داشته باشد از یک رأی به چند طریق شکایت کند .این طرق شکایت عادی و فوقالعاده طی اصولی در کنار یا
به دنبال هم هستند .اسقاط این حق شکایت بر اساس اصول شناختهشدة دادرسی میسر است .اما ،دربارة نحوه و هنگامة اسقاط و برخورد
آن با صالحیت و اختیار توصیف دادگاه مرجوعالیه در تفسیر قوانین نزد دکترین و رویة دادگاهها اخـتال هـایی وجـود دارد .برخـی آن را
ضمناً قابل اسقاط میدانند ،برخی شعب فقط به اسقاط صریح ترتیب اثر میدهند ،و بعضی شعب دیوان عالی کشور نیز هیچیک را قابـل
پذیرش نمیدانند .در این پژوهش بحثها و استداللهای دکترین و رویة قضایی تحلیل میشود .به بـاور نگارنـده حـق شـکایت از رأی
حقی از حقوق شخصیـ آیینی و قابل اسقاط است .اما ،به منظور اجتناب از بروز ابهام در اعمال آیین دادرسی ،اسقاط الزامـاً بایـد صـریح
باشد و اعمال یک طریقة شکایت در مهلت طریقة شکایت دیگر اسقاط ضمنی حق آن طریقه نیست .تحلیـل رابطـة میـان انـواع طـرق
شکایت از رأی در تبیین مواضع دادگاهها و رسیدن به نظریة مقبول که با ماهیت دادرسی مدنی همسو باشد اهمیت دارد.

کلیدواژگان
اسقاط ،حق شخصی ،حق شخصی آیینی ،طریق شکایت.

 رایانامة نویسندة مسئولhmohseny@ut.ac.ir :
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مقدمه
طرق شکایت از رأی به طور سنتی تقسیم شدهاند به طرق عادی و طرق فوقالعاده .این طرق تحت
عنووواط طوورق تیووحیحی و عوودولی نیو مطالعووه شوودهانوود؛ شوویوههووای عووادی ماننوود وااووواهی و
تجدیدنظراواهی و شیوههای فوقالعاده مانند فرجاماواهی و اعادة دادرسوی و اعتوراش شو
ثالث .1به ج یکی ،همة این طرق مهلت اعمال حق دارند که در ایراط این مهلوت بورای حاضوراط
در ایراط بیست روز و برای کسانی که در ایراط نیستند دو ماه است .اعتراش ش

ثالوث نیو در

حقوق ایراط ،بهاالف حقوق فرانسه2 ،مهلتبردار نیسوت 3.بوا ایون حوال ،در قووانین ایوراط هوی
تعریفی از این طرق ،به االف مادة  ۵2۷کد آیین دادرسی مدنی ،4نشده است (برای مطالعوة بیشوتر
← محسنی 423 :13۹۶و .)442
میشود ش یی به یک رأی هم حق وااواهی داشته باشد ،هم حق تجدیدنظراواهی ،هم حق
فرجاماواهی ،و هم حق اعادة دادرسی .ازینرو ،موضوع این است که آیا این حقوق تواناییهوایی
هستند که مجموعاً برای وی فراهم شدهاند که دارندة حق هر یک از آطها را که مناسوب تشو ی
دهد میتواند اعمال کند و از دیگری چشم بپوشد یا اینکه به آینده واگذارد؟ همچنین ،این پرسو

 .1برای پژوهشگراط فرانسوی بر این باورند که چوط یگانه شیوة اعتراش به رأی از ناحیة ثالث همین طریقوة اعتوراش شو
ثالث است این طریقه از نگاه ش

ثالث یک طریقة عادی است نه فووقالعواده ( Cadiet et Jeuland 2009: 541 ets, n

 .)789 etsاما ،به هر روی ،از آنجا که اعتراش در مرجع صادرکنندة رأی قطعی و در حودود الوا انجوام مویشوود ،بیشوتر
پژوهشگراط آط را طریق فوقالعاده میدانند .قانوطگذار فرانسوی نی آط را یکی از میادیق این طرق دانسته است.
 .2مادة  ۵۸۶کد آیین دادرسی مدنی برای اعتراش اصلی سی سال از زماط رأی را مهلت قرار داده که منطبوق بوا مفواهیم و
میادیق کلی مرور زماط است .برای اعتراش طاری هی مهلتی مقرر نشده اسوت .اموا ،در اموور ترافعوی ،کوه رأی بوه
نحوی به ثالث ابالغ شده ،مهلت دو ماه است؛ مشروط به اینکه این موضوع بهدرستی به اطالع وی رسیده باشود و بوه
ضمانت اجرای آط هم در ااطاریه اشاره شده باشد.
 .3گرچه مقنن در مادة  422تلویحاً به مقطع اتم اجرای حکم اشاره کرده که مورد نقد براوی حقوقوداناط اسوت (شوم
 ،4۷۵ :13۸۷ش.)1031 .
 .4مادة  ۵2۷کد آیین دادرسی مدنی« :پژوه اواهی و وااواهی طرق عادی شکایت هستند و اعتراش ش

ثالث ،اعادة

دادرسی ،و فرجاماواهی طرق فوقالعادة شکایت به شمار میآیند» (هموة موواد کود ارجواع شوده اسوت از :محسونی
13۹۵الف).
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مطرح است که آیا این حقوق تواناییهایی قانونی هستند که به حکم قانوط ایجواد مویشووند و توا
انقضای مهلت باقی میمانند؟ در فرش اایر ،اگر ش یی ب واهد حقی از حقوق طرق شکایت را
زایا کند ،آیا مهلت اقدام او باقی است و باز میتواند برای اعمال حق بازگردد؟
بر بنیاد شکا ن ست قیاس اقترانی «هر حقی قابا اسقاط است»« ،شکایت از رأی حق اسوت»،
پ

«حق شکایت از رأی قابا اسقاط است» .این صغری و کبری و نتیجه سادهتورین پاسو را بوه

پرس های این نوشته میدهد .اما ،در عما ،حا قضیه به این سادگی نیست .به چه شیوه و در چه
هنگام اسقاط حق شدنی است؟ با فرش اینکه اسقاط این حقوق باید صریح و در هنگام ایجاد این
حقوق باشد ،آیا امکاط اسقاط ضمنی وجود دارد؟ مثالً آیا میتوواط در مهلوت وااوواهی اقودام بوه
تجدیدنظراواهی یا فرجاماواهی کرد یا در مهلت تجدیدنظراواهی فرجام اواست و این کوار را
اسقاط ضمنی دانست؟ به این پرس

دو پرس

دیگر افو وده مویشوود :آیوا مویتوواط در مهلوت

فرجاماواهی اعادة دادرسی اواست و بالعک ؟ آیا ش

ثالث میتواند در مهلت اعموال طورق

شکایت عادی و فوقالعاده به رأی اعتراش کند؟
یکی از نظریات مبنایی نظریة قابلیت اسقاط (صریح یا ضمنی) است .نظر دیگور آط اسوت کوه
توصیف اقدام هر یک از متداعیین را وابسته به مهلت آط و نی در صالحیت مرجع م اطب طریقوة
شکایت میداند و بهکلی حقوق طریقة شکایت را قابا اسقاط نمیداند .به بیاط دیگر ،در نظر اایور
باور بر این است که دارندة حق با عنوانی که برای عما اود انت اب میکند نمیتواند نوع طریقوة
شکایت را معین کند .این نوع را مرجع قضایی با توجوه بوه مهلتوی کوه در آط انجوام شوده تعیوین
میکند1.هر دو نظر میاط دکترین حقوقی و آرای دادگاهها نمونههایی دارد.
برای پاس گفتن به این پرس ها ،در تقابا آط دو نظریه ،به باور پژوهنده ،باید رابطة میاط ایون
طرق شکایت بررسی شود .نوع این رابطه از چند منظر در زمینة پرس های اصلی این نوشته قابوا
بررسی است:
 .1وابستگی طریقة شکایت به ماهیت رأی از منظر حضوری و غیابی بودط ،که به تعبیر رأیی قدیمی از دیواط عوالی کشوور
«از نظر امکاط یا عدم امکاط اعتراش بر آط ،تابع کیفیت نف االمری آط حکم اسوت» (3۸00وو  130۹/۶/11و ۶۷0۸وو
 ← .1310/3/31بروجردی عبده ،به نقا از :کاتوزیاط  )1۶1 :13۹2از بحث این نوشته بیروط است.
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 ترتیب میاط طرق عادی وااواهی و تجدیدنظراواهی ترتیب میاط طرق عادی و فوق العاده ترتیب میاط طرق فوقالعاده :اعادة دادرسی و فرجاماواهی -امکاط اعتراش ش

ثالث در مهلت اعمال یکی دیگر از طرق شکایت

شایستة تأکید است که موضوع این نوشته فرضی است که ش

حوق اسوتفادة هومزمواط یوا

متناوب از دو یا چند طریقة شکایت را دارد و ناظر به فرضی نیست که برای از طرفین حق اعمال
برای طرق شکایت به یک رأی در یک پرونده دارند .ازینرو ،موضوع این نوشته طی عناوین فوق
در چهار بند بررسی و مطالعه میشود.
ترتیب میان واخواهی و تجدیدنظرخواهی
میاط وااواهی و تجدیدنظراواهی همسانیها و ناهمسانیهایی هست .هر دو مهلت مشابه دارنود.
برابر مادة  33۶قانوط آیین دادرسی مدنی 1مهلت تجدیدنظراواهی از حکم غیابی پو

از انقضوای

مهلت بیستروزة وااواهی است که منطقاً ،با عنایت به مادة  44۵قآدم ،با احتساب مهلت ابوالغ و
اقدام (به فرش آنکه مورد اایر در فرش عدم اقدام همچناط میداق داشته باشد) ،پ

از گذشوت

بیست و دو روز آغاز میشود .اما آیا در مهلت تجدیدنظراواهی نی مهلت ابالغ و اقدام احتسواب
میشود ،درحالیکه رأی مجدداً ابالغ نمیشود؟ دراینباره به نظر میرسد چوط موادة  44۵از اعوالم
روز ابالغ و اقدام س ن گفته و این روزها به جهت عودم ابوالغ مجودد رأی وجوود نودارد چنوین
احتسابی الزم نیست و مهلت تجدیدنظراواهی ،که دنبالة مهلوت وااوواهی مویآیود ،بیسوت روز
است .چوط اقدامی نکرده است .با این وصف ،اثر تعلیقی این دو یکساط نیست .صرف وااواهی از
رأی غیابی ،که ابالغ واقعی نشده ،اثر تعلیقی ندارد؛ مگر در صورت صدور قرار قبوولی (تبیورة 1
مادة  .)30۶صدور این قرار در تجدیدنظراواهی و وااواهی از رأی غیابی ،که ابالغ واقعوی شوده،
منتفی است؛ مگر دربارة اایر ،که ادعای عذر موجه شده است .علت نی وجود اثور تعلیقوی بورای
اود مهلت وااواهی است که از اثر تعلیقی قرار قبولی و سپ

 .1زین پ  :قآدم.

فرایند رسیدگی به وااواهی متمای
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است .اثر انتقالی این دو با هم برابر نیستند .تجدیدنظراواهی محدود است به حکمی که بوه سوود
تجدیدنظراواه نیست و آط ب

از حکم ،که دربارة آط چنین دراواستی شده (موادة  34۹قآدم)،

اما ،در وااواهی اثر انتقالی ناظر به کلیت رأی غیابی است.
بر این بنیاد و نظر به اینکه هر دو طریقه ه ینة دادرسی دارند (هر یک  4/۵درصد محکوومبوه)،
طبیعی است که موضوع ترتب میاط این دو روش مطورح مویشوود .اینجاسوت کوه طورح دعووای
تجدیدنظر در مهلت وااواهی و به عک

مطرح میشود .تبیرة  3مادة  30۶قانوط آیوین دادرسوی

مدنی به ب شی از این فرش صریحاً پردااته است« :تقدیم داداواسوت اوارا از مهلوت یادشوده
بدوط عذر موجه قابا رسیدگی در مرحلة تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آط مرحله مویباشود».
پ  ،اگر مهلت وااواهی بگذرد و ش

باز داداواست وااواهی بدهود ،ایون عموا بوه من لوة

تجدیدنظراواهی است .وااواهی در مهلت تجدیودنظراواهی منتفوی نیسوت .قوانوط اجوازه داده
ش

در مهلت دومی ،با عذر موجه ،وااواهی کند .عذر موجه مهلت را معلق میکند .پ  ،اگور

کسی در دهمین روز همسرش را از دست داد و مهلت گذشت ،با پذیرش عذر ،گویی مهلوت وی
ادامه مییابد (برای دیدط دیدگاههای م تلف ← حسنزاده 2۷۶ :13۹۷و  .)2۷۷پ
 3مادة  30۶ناظر به فرضوی اسوت کوه شو

حکوم تبیورة

بیوروط از مهلوت وااوواهی ،بودوط عوذر موجوه،

داداواست داده یا عذر موجه او مردود اعالم شده است .در این صورت ،داداواست وی ،اگور در
مهلت تجدیدنظراواهی باشد ،باید برای رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه مربوط ارسال شوود .ظواهر
ارادة مقنن این است که وااواهی در مهلت تجدیدنظراواهی یعنی مورد اایر .ممکن است تیوور
شود این تبیره اساساً به اسقاط حق وااواهی مرتبط نیست (برای دیودط سوه دیودگاه ← شوم
 ،2۹4 :13۸۷ش.)۶4۸ .
اینجاست که موضوع حدود اثرگذاری اراده در حقوق آیین دادرسوی مطورح مویشوود و پوای
اصولی همچوط اصا ابتکار عما ایوصی در آغاز و انجام دادرسی و اصا تسلط طرفین به میواط
میآید که نمایشگر مرزهای دادرسی مدنی هستند .بر اساس این اصول ،دادرسوی مودنی بوا ابتکوار
طرفین آغاز میشود و پایاط مییابد و گسترة موضوعی آط در تسلط طورفین اسوت (← غموامی و
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محسنی 201 :13۹1و 21۶؛ نی  :پورطهماسبیفرد و محسنی ۵3 :13۸4و  1. )۷۷بر ایون بنیواد ،همواط
ش یی که میتواند دادرسی را آغاز کند میتواند ،با انت اب نوع طریقة شکایت ،از طریقوة دیگور
عدول و عمالً و ضمناً آط را اسقاط کند یا اینکه فقط به ب شی از رأی یک طریقة شکایت را اعمال
کند و عمالً ب

دیگر را مسکوت گذارد .با این وصف ،در اینکه وااوواهی و تجدیودنظراواهی

حق است و نباید آط را همچوط عدة طالق (مادة  11۵0قانوط مدنی) حکم دانست تردیدی نیسوت.
بیگماط ،ش

میتواند حق اود را صریحاً ساقط کند یا اینکه طرفین حق اعمال یوک یوا چنود

طریقة شکایت را اسقاط کنند و بهسرعت قدرت اجرایی را به رأی یا گواهی عودم امکواط سوازش
بدهند و آط را اجرا کنند .همچنین ،دارندة حق میتواند اعمال حق اود را مهما گذارد توا مهلوت
سپری شود؛ که این هم ،به تعبیری ،نوعی آزادی است .دیواط عالی کشوور در رأی وحودت رویوة
شمارة  ۷۵۶ناظر به امور کیفری هم اصا هم نوع اسقاط را پذیرفته است 2.پ  ،وقتی مویشوود در
این امور حق شکایت از رأی را ساقط کرد ،در دعاوی مدنی ،که ماهیت ایوصی دارند ،به طریق
اولی چنین کاری ممکن است.
آیووا ش و

موویتوانوود اقوودامی در تنووافی بووا ایوون حووق انجووام دهوود؟ در مهلووت وااووواهی

تجدیدنظراواهی کند و این به معنای اسقاط ضمنی باشد؟
برای بر بنیاد هماط قیاس اقترانی پاس مثبت دادهاند .وانگهی اف ودهاند که نمیتواط ذینفوع را
به وااواهی ال ام کرد؛ درحالیکه احتمال مقاومت دادگاه صوادرکننده بوه رأی اوود وجوود دارد و
پرداات ه ینة وااواهی عالوه بر ه ینة تجدیدنظراواهی است 3.صرفنظر از موضوع مقاوموت و
 .1برای استاداط اصا تسلط طرفین را دارای پنج ویژگی مهم در دادرسی مدنی میدانند که بوا وجوود تحووالت بسویار در
حقوق دادرسی همچناط مرز میاط این نوع دادرسی و دادرسیهای دیگر است .1 :دراواست طورف؛  .2بیواط ش یوی
طرفین در دفاع و دعوای متقابا .3 ،محدودیت رأی به آنچه اواسته شده؛  .4حوق انحیواری طورفین در شوکایت از
رأی؛  .۵حق انحیاری طرفین در اتم دعوا (.)Cappelletti & Garth 1987: 15-22
 .2به بیاط دیگر ،اسقاط حق تجدیدنظراواهی یا فرجاماواهی میتواند موجب ت فیف شود و هیئت عمومی دیوواط عوالی
کشور در رأی وحدت رویة شمارة  ،۷۵۶مورخ  ،13۹۵/10/14هم اصا اسقاط هم نوع آط را پذیرفته است.
 .3برای استاداط همین نظر را ابراز کرده است .اما ،تأکید میکند که وی با این کار از حق وااواهی اود گذشته و عما او
تابع عنواط داداواست است .البته ،فرش وااواهی تلقی کردط آط را ،با توجه به مالک تبیورة موادة  ،30۶غیرمحتموا
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پرداات دوبارة ه ینه ،به این دیدگاه از دو جهت میشود ارده گرفت .ن ست اینکه رسیدگی بوه
وااواهی ،که طریقة عدولی است ،در صالحیت دادگاه صادرکنندة رأی است نه دادگاه تجدیودنظر.
ازینرو ،اساساً رسیدگی به موضوع در صالحیت دادگاه صادرکنندة رأی مورد اعتراش اسوت .دوم
اینکه چوط وااواهی از رأی غیابی ،که ابالغ قوانونی شوده ،بوهاوالف تجدیودنظراواهی ،پو

از

صدور قرار قبولی ،اثر تعلیقی دارد (مگر اینکه در فرش ابالغ واقعی اقدام اارا از مهلت باشود و
موضوع عذر موجه مطرح شود) ،باز موضووع در ااتیوار دادگواه صوادرکنندة رأی غیوابی اسوت و
وااواهی با اسقاط ضمنی قابا پذیرش نیست؛ همچوط شعبة  3۷دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط که
چنین رأی داده« :دادگاه با عنایت به اینکه رأی مورد اعتراش نسبت به اانم ف .فرامرزی و آقوای
ع .جهاطمهر فیروز غیابی بوده با عنایت به اینکه داداواست تقدیمی احود از تجدیدنظراوانودگاط
(اانم ف .ف .الف ).به لحاظ وصف غیابی بودط در مهلت وااواهی تقدیم شده است و دلیلی بور
اسقاط حق وااواهی هم مالحظه نمیشود پرونده به جهت تعیین تکلیف حق وااوواهی بوا تلقوی
داداواست تجدیدنظراواهی به وااواهی به مرجع محترم بدوی اعاده میشود».

1

این اشکال در حقوق فرانسه مطرح نمیشود .چوط مقنن فرانسوی گسترة وااواهی را با توسعة
تجدیدنظراواهی محدود کرده و آط را فقط در فرضی میپذیرد که رأی غیابی پژوه پذیر نباشد.
به بیاط دیگر ،چوط رأیی قابا وااواهی است که قابا تجدیودنظراواهی نیسوت ،مقونن فرانسووی
زمینة بروز اشکال مطرح دربارة پرس

حاضر را مرتفع کرده بدوط آنکه بوه مقولوة اسوقاط ضومنی

حق وارد شود (برای مطالعة بیشتر ← محسنی 13۹۵ب4۵۵ :و  .)4۷4از جهت شیوة اسقاط نیو در
موضوع اسقاط حق تجدیدنظراواهی اواهیم دید که رویکرد مقنن فرانسووی انودکی سو تگیرانه
است و به اسقاط صریح یا اسقاط با اجرای رأی تأکید میکند.

نمیداند (شم

 ،2۹4 :13۸۷ش .)۶4۸ .برای حقوقداناط نوشتهاند که اگر شو

هوم حوق وااوواهی و هوم حوق

تجدیدنظراواهی داشته باشد ،اصا بر این است که وااواهی کرده است (افت ارجهرمی و الساط  .)20۵ :13۹۶به هور
روی ایشاط تجدیدنظراواهی در مهلت وااواهی را مسموع نمیدانود ؛ مگور اینکوه بوا اسوقاط حوق وااوواهی باشود
(افت ارجهرمی و الساط .)23۶ :13۹۶
 .1دادنامة شمارة  ۹۵0۹۹۷0223۷00۶41مورخ  13۹۵/۶/21صادره از شعبة  3۷دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط.
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به نظر میرسد این موضوع که قانوطگذار ایراط دو طریقه را متناوباً باز میداند موجب میشوود
رأی از نظر اواندة غایب قابا وااوواهی در همواط دادگواه و از نظور او و اواهواط حاضور قابوا
تجدیدنظراواهی در دادگاه باالتر باشد .همچنین ،رأی میتوانود در ارتبواط بوا براوی اوانودگاط
حضوری و در ارتباط با برای دیگر غیابی باشد .هنگامی که هر یک حق اود را اعموال مویکننود
ظاهراً اشکالی نیست و بیتردید رسیدگی به وااواهی مقدم بر تجدیدنظراواهی است.
برای پاس به پرس

مطرحشده ،به باور نگارنده ،با توجه بوه تفواوتهوای میواط وااوواهی و

تجدیدنظراواهی ،تا زمانی که حق وااواهی صریحاً اسقاط نشده رسیدگی بوه شوکایت از رأی در
صالحیت دادگاه صادرکنندة رأی غیوابی اسوت و نمویتوواط صورف تجدیودنظراواهی در مهلوت
وااواهی را دلیا بر اسقاط دانست .دادنامة شمارة  ۹۵0۹۹۷0۹0۹۹00141مورخ  13۹۵/۶/1۷شعبة
 2۶دیواط عالی کشور حکایت از این تحلیا صحیح دارد« :با توجه به محتویوات پرونودة اعتوراش
فرجاماواهی [ ]...نظر به اینکه دادنامة صادره از دادگاه بدوی غیابی بووده اسوت و توا بیسوت روز
پ

از ابالغ قابا وااواهی در آط دادگاه است و دادناموه حسوب گوواهی موأمور ابوالغ در تواری

 13۹4/1/31به آقای ح .ک .ز .پدر زوا ابالغ شده اسوت و آقوای م .ک .ز .در تواری 13۹4/2/13
داداواست تجدیدنظراواهی اود را تقدیم دادگاه نموده که به همین تاری هم ثبت شوده و ایون
داداواست در وقت وااواهی بوده است ،فلذا ،از نظر شکلی دادنامة صادرة فوق بوه لحواظ اینکوه
صالح به رسیدگی نبوده است م دوش است .ضمن نقض دادنامه فرجام اواستة پرونده به اسوتناد
بند  1مادة  3۷1قآدم به دادگاه صادرکنندة رأی جهت اقدام مقتضی اعاده میگردد».

1

 .1گرچه ماهیت دادرسی مدنی و دادرسی کیفری یکی نیست ،هموین رویکورد بوه نووعی در براوی آرای مراجوع قضوایی
رسیدگیکننده به امور کیفوری دیوده مویشوود .موثالً ،شوعبة  ۶۸دادگواه تجدیودنظر اسوتاط تهوراط در دادناموة شومارة
 ،۹30۹۹۷21313001۵۸مووورخ  ،13۹3/۷/2۸چنووین رأی داده اسووت« :نظوور بووه اینکووه رسوویدگی بووه دراواسووت
تجدیدنظراواهی بانک ک .موکول به اثبات اعراش محکومعلیه غایب از وااواهی یا رسیدگی به دراواست وااواهی
وی در دادگاه بدوی است و از آنجا که رسیدگی این دادگاه در پروندة کار منتهی به صدور حکم از مرجع عالیتر و در
نتیجه عدم امکاط رسیدگی دادگاه بدوی به وااواهی محکومعلیه غایب در قسمتی که دادگاه تجدیدنظر ات اذ تیومیم
نموده میگردد و با التفات به اینکه دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به آنچه را که مورد لحوق حکم دادگاه تجدیدنظر
قرار گرفته را ندارد ،لذا در شرایط فعلی امکاط رسیدگی به تجدیدنظراواهی بانک ک .فراهم نمویباشود .مقورر اسوت
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گرچه این رأی از جهت رد اسقاط ضمنی صحیح است 1،اشکال آط در پیوند زدط حق شکایت
از رأی به صالحیت دادگاه مبنای درستی ندارد کوه بوداط اوواهیم پردااوت .بواری ،اسوقاط حوق
وااواهی و تجدیدنظراواهی با توجه به ماهیت دادرسی مدنی منعی ندارد .اموا ایون اسوقاط بایود
صریح باشد تا ابهامی پدیدار نشود .ازینرو ،رأی شعبة  3۷دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط بر مبوانی
دادرسی مدنی استوار نیست و قابا تأیید نیست« :رای معترشعنه غیابی بوده و در مهلت وااواهی
تحت عنواط تجدیدنظراواهی مورد اعتراش قرار گرفته و به شورح تیومیم موورخ  ۹3/۹/23ایون
دادگاه تجدیدنظراواهی وااواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شده اسوت.
لکن متأسفانه با گ ارش مدیر دفتر دادگاه مبنی بر اینکه معترش حق وااواهی را از اوود سولب و
ساقط نموده است پرونده مجدداً به این مرجع ارسال شده است؛ حوال آنکوه محکوومعلیوه غیوابی
مطابق قانوط نمی تواند در مهلت وااواهی با این ادعا که حق وااواهی را از اود سلب میکند بوه
رأی دادگاه اعتراش نموده و آط را تجدیدنظراواهی حساب کنود .اعتوراش در مهلوت وااوواهی
وااواهی محسوب میگردد و رسیدگی به آط نی در صالحیت دادگاه صوادرکنندة رأی اسوت .لوذا
پرونده مجدداً به دادگاه بدوی عودت داده می شود تا نسبت به وااواهی رسیدگی و حکم مقتضوی
صادر فرمایند».

2

ترتیب میان طرق عادی و طرق فوقالعاده
به نظر میرسد کمترین تردیدی در تقدم رسیدگی عوادی بور فووقالعواده نباشود .بوه تعبیور دکتور
متیندفتری ،طریقة عادی «در» است و طریقة فوقالعاده «پنجره»؛ و زمانی میتوواط از پنجوره توردد
کرد که از در نتواط (متیندفتری  ،۵۹۵ :13۹4ش2۸۷ .؛ همچنین :صدرزاده افشار  3.)2۵۵ :13۸۵بوه

دفتر پرونده با کسر از آمار به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پ

از رسیدگی وااواهی یا اعراش محکوومعلیوه غایوب از

وااواهی به نظر برسد».
 .1برای همکاراط همین نتیجه را با استداللی دیگر پذیرفتهاند و چنین داداواستی را پ

از گذشت مهلت وااواهی مووثر

و قابا قبول میدانند (← حسنزاده .)2۷1 :13۹۷
 .2دادنامة شمارة  ،۹30۹۹۷0223001۹۶۵مورخ  ،13۹3/12/4صادره از شعبة  30دادگاه تجدیدنظر استاط تهراط.
 .3گرچه این فرش از شمول تحقیق حاضر اارا است ،وقتی یک ش

در دادناموه تبعویض ایجواد کنود و بوه ب شوی
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قاعدة تقدم رسیدگی به طریقة عادی بر طریقوة فووقالعواده در رأی وحودت رویوة شومارة ۶3۹وو
 13۷۸/۸/11دیواط عالی کشور اشاره شده است« :نظر بوه اینکوه مقوررات موادة  1۸قوانوط تشوکیا
دادگاههای عمومی و انقالب یکی از طرق فوقالعادة رسیدگی نسبت به احکام قطعوی اسوت و توا
زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحلة رسیدگی فوقالعاده نیست
و با توجه به اینکه دادنامة غیابی حکم غیر قطعی و قابا اعتراش و بعضاً قابا تجدیود نظراوواهی
است و تا وقتی که مهلت وااواهی سپری نشده و یا بوه اعتوراش و تجدیودنظراواهی رسویدگی
نشده باشد اعمال مقررات مادة مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد».
این رأی دربارة تمسک به یکی از طرقی است که شبیه طریقة فوقالعاده است و به تقابا میواط
وااواهی و توسا به رئی

قوة قضاییه برای اعالم االف بین شرع و قانوط مربوط مویشوود و بوا

وجود مادة  4۷۷قانوط آیین دادرسی کیفری ،که به شرع بین تأکید دارد ،هنوز هم معتبر است.
در حال حاضر با توجه به بندهای «الف» و «ب» مادة  3۶۷قانوط آیین دادرسی مدنی ،اگور رأی
دادگاه ن ستین غیابی باشد و ذینفع نه از آط وااوواهی کنود نوه تجدیودنظراواهی و رأی قطعوی
شود ،غایب میتواند از آط فرجام ب واهد که در ایون صوورت موضووع برابور بنود  2موادة  42۷از
شمول قاعدة تقدم رسیدگی به طریقة عادی اارا است .اما ،اگر رأی غیابی رأی موضوع مادة 3۶۸
آط قانوط باشد و غایب موضوع مادة  ،3۶4در مهلت وااواهی یا تجدیدنظراواهی ،فرجام ب واهد،
بیگماط قاعدة تقدم رسیدگی به طریقة عادی همچناط مانع رسیدگی فرجوامی اواهود بوود؛ مگور
اینکه بر اساس گفتة پیشین دلیا صریحی برای اسقاط حق وااواهی موجود باشد .همچنوین اسوت
اواستن اعادة دادرسی از رأی غیابی (بند  2مادة  )42۷پی

از اسقاط صوریح مهلوت وااوواهی و

تجدیدنظراواهی یا سپری شدط آط ،که بر بنیاد رأی وحدت رویة فوق میسر نیست.
از جهت تطبیقی ،در حقوق فرانسه قواعد ناظر به مهلت به طور مشترک در مواد  ۵3۷-۵2۸کد

تجدیوودنظراواهی و بووه ب شووی دیگوور فرجوواماووواهی کنوود شووعبة  33دیووواط عووالی کشووور در دادنامووة شوومارة
 ،۹30۹۹۷0۹0۸30010۹مورخ  ،13۹3/2/2۹چنین رأی داده است« :با قطعنظر از اینکه تج یة یک دادنامه از ناحیة یک
معترش و دراواست تجدیدنظر نسبت به ب شی از آط و تقاضای فرجاماواهی در موورد ب و
دادرسی محسوب است و با روح قانوط قابا انطباق نیست ،اساساً .»...

دیگور نووعی اطالوة
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آیین دادرسی مدنی آمده است .مادة  ۵2۸به طور کلی اعالم کرده« :مهلتوی کوه بوا سوپری شودن
طریقة شکایت دیگر قابا استفاده ن واهد بود از ابالغ رأی محاسوبه مویشوود؛ مگور اینکوه قوانوط
محاسبة این مهلت را از تاری رأی معین کرده باشد  .»...اصوالً برابور موواد  ۶0۵و  ۶12کود آیوین
دادرسی مدنی مهلت فرجاماواهی دو ماه است که دربارة آرای حضوری از تاری ابالغ رأی قطعی
فرجام اواسته محاسبه میشود .همچنین ،دربارة رأی غیابی از تاری ی کوه دیگور وااوواهی از آط
رأی پذیرفته نمیشود میتواط فرجام اواست (مادة  ۶13کد آیوین دادرسوی مودنی) .بورای اعوادة
دادرسی این مهلت دو ماه از تاری اطالع از جهت مورد استناد است (مادة  ۵۹۶کد آیوین دادرسوی
مدنی) .در حقوق این کشور تجدیدنظراواهی ،مادام که اسقاط نشده ،حق هر طورف اسوت (موادة
 ۵4۶کد) .برابر مادة  ۵۵۷نی انیراف از تجدیدنظراواهی پ

از ایجاد ااتالف ممکن است .و در

هر حال این انیراف باید صریح باشد1یا اینکه دارندة حق تجدیودنظر رأی را بویقیدوشورط اجورا
کند (مادة  ۵۵۸کد) .به هر روی ،انیراف یک طرف مانع تجدیدنظراواهی تبعوی او در ارتبواط بوا
تجدیدنظراواهی طرف مقابا نیست (مادة  ۵۵0کد).
با عنایت به مطالب فوق ،اگور ش یوی در مهلوت وااوواهی یوا تجدیودنظراواهی اقودام بوه
فرجاماواهی کند ،به باور نگارنده ،به جهت اینکه در االل مهلت وااواهی هنوز حق فرجام برابر
قانوط ایجاد نشده ،عما فرجاماواهی وی ،به این علت که در مهلت طریقة شکایت دیگری انجوام
شده ،قابا قبول نیست و باید برابر اقدام انجامشده وااواهی یا تجدیدنظراواهی تلقی شوود؛ مگور
اینکه دلیا روشنی برای اسقاط صریح حق وااواهی و حق تجدیدنظراواهی در االل مهلت ایون
طریقة شکایت وجود داشته باشد .در مورد اایر ،به باور نگارنده ،به محض اسقاط حوق وااوواهی
ش

در مهلت تجدیدنظراواهی قرار میگیرد و با اسقاط آط وارد مهلت فرجام اواهود شود و

فرجاماواهی وی بدین صورت با مانعی مواجه ن واهد بود .به همین سبب نبایود چنوین پنداشوت
که رأی قطعیشدة موضوع مادة  1قانوط اجرای احکام مدنی ال اماً رأیی است که یوا قطعوی صوادر

 .1شعبة  2دیواط عالی کشور فرانسه در رأی  10نوامبر  1۹۸2به سندی گویا و روشن برای اسقاط تأکیود کورده و در رأیوی
دیگر به تاری  ۵ژانویة  1۹۷۸نی اقدام عملی را کافی ندانسته است (← .)CPC 2015: Art. 558
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شده یا به علت عودم وااوواهی و تجدیودنظراواهی قطعوی شوده اسوت .رأی قابوا وااوواهی و
تجدیدنظراواهی میتواند با اسقاط حق وااواهی و تجدیدنظراواهی قطعی و الزم االجرا شود.
با این وصف ،دربارة آرای مرجع ن ستین ،پوذیرش اینکوه بوا اسوقاط حوق وااوواهی و حوق
تجدیوودنظراواهی پ و

از ایجوواد آیووا موضوووع مشوومول عنووواط رأی «قطعیووتیافتووه» بووه علووت

عدمتجدیدنظراواهی موضوع صدر مادة  3۶۷است یا ایر تردیدهایی هست .ممکن اسوت تیوور
شود ال اماً رأی باید به علت عدموااواهی و تجدیدنظراواهی قطعیت یابد تا فرجامپذیر شوود نوه
اینکه علت قطعیت یافتن اسقاط این حقوق باشد .بر اساس این تردیود بووده کوه شوعبة  21دیوواط
عالی کشور فرجاماواهی در مهلت تجدیدنظراواهی را مردود اعالم کرده .... « :توجهواً بوه اایور
مادة  44۵آ.د.م .و تمهید تقدیم داداواست قبا از انقضای مهلت تجدیدنظر و قطعیت رأی بودوی
موضوع میرح در بند ب مادة  3۹۸آ.د.م .قابلیت طرح فرجامی در ایون مرجوع را نودارد ،قورار رد
دراواست فرجامی صادر میشود .لکن با وقوع اصا اعتراش به رأی و طرح آط در موعود انتظوار
قانونی تجدیدنظری موضوع مادة  33۶آ.د.م .نفی رسویدگی و ایجواد محرومیوت از حوق اعتوراش
مستل م ن

قانونی است که منتفی است (سلب حق با حکم است) و اشتباه در اعوالم و تقودیم و

انطباق مفید اسقاط حق اعتراش نی شنااته نمیشود .لذا به دادگاه بدوی ارسال تا تمهیود وظوایف
قانونی اود را اعمال نمایند و به دادگاه تجدیدنظر استاط ارسال دارند» 1.این رأی از این منظور کوه
تقدیم داداواست فرجام در مهلت تجدیدنظر را به من لوة اسوقاط ضومنی حوق تجدیودنظراواهی
نمیداند قابا تأیید است .اما از این نگاه که اسقاط را نوعی سلب حق تلقی مویکنود ،کوه نیازمنود
حکم قانونی است ،فاقد مبانی صحیح به نظر میرسد.
همچنین است رأی شعبة  2۵دیواط عالی کشور که برای اسوقاط صوریح نیو اثوری نشونااته و
حکم کرده است که «فرجاماواهی آقای م .ف ]...[ .نسبت به دادنامة [ ]...شعبة  1۹دادگاه عموومی
کرمانشاه قابا پذیرش به نظر نمیرسد .زیرا مطوابق موادة  3۶۷قوانوط آیوین دادرسوی دادگواههوای
عمومی و انقالب در امور مدنی آرای دادگاه بدوی که به علت عدم دراواست تجدیدنظر قطعیوت
یافته تحت شرایط مقرر در آط ماده قابا فرجاماواهی است کوه ظواهراً موراد قوانوطگوذار از دادط
 .1دادنامة شمارة  ،۹30۹۹۷0۹0۸1000۵۸مورخ  ،13۹3/۵/۶صادره از شعبة  21دیواط عالی کشور.
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چنین امتیازی حمایت از ذی نفعی است که در موعد مقرر قانونی نتوانسته حق اعتراش اود را بوه
حکم اعمال کند .لکن ،چنانچه مهلت تجدیدنظراواهی باقی باشد ،به نظر مویرسود نمویتوواط بوا
اسقاط آط مبادرت به فرجاماواهی طبق مادة یادشده نمود .بنا به مراتب فرجاماواهی وکیا مرقوم
(که میتواند تجدیدنظراواهی تلقی شود) قابا پذیرش نبوده موردود اعوالم مویگوردد» 1.بوه نظور
میرسد آمره بودط قواعد آیین دادرسی مانع آط نیست که ش یی حقوی از حقووق اوود در ایون
مقررات را ،که «حق ش یی آیینی» 2است ،اسقاط کند؛ به ویژه حقی را کوه آزادانوه قابوا تیورف
است ،مانند حق تجدیدنظراواهی .آمره بودط قواعد و مقررات آیین دادرسوی بوداط معناسوت کوه
دادرسی دارای نظم آیینی است که در آط مقررات از پی

معین و معلوماند توا حقووق داداواهواط

بهتر تضمین شود .حال اگر متداعیین در این نظم حقی از حقوق اود را اسقاط کننود ،آموره بوودط
 .1دادنامة شمارة  ،۹40۹۹۷0۹0۸۵003۶۵مورخ  ،13۹4/12/11صادره از شعبة  2۵دیواط عوالی کشوور .سو تگیری دیوواط
عالی کشور حد ندارد .در فرضی که داداواست تجدیدنظر ش یی مردود اعالم شوده و سوپ

فرجواماوواهی شوده

است نی در پروندة شمارة  ۹30۹۹۸۷۷24100۹0۷مطروحه در شعبة  10دیواط عالی کشور با بیاط اینکه شعبة دیواط بوا
تکلیفی مواجه نیست مردود اعالم شده است« :با وصف تجدیدنظراواهی از دادنامة بودوی و اوارا از مهلوت بوودط
تجدیدنظراواهی با صدور آرای بدوی و تجدیدنظر ،در فرش اینکه با محاسبة تاری ابالغ دادناموة  ۹404۷1و تواری
اقدام تاری فرجاماواهی  ۹4/۶/24فرجاماواهی دااا در مهلت باشد ،فرجاماواهی از شمول مادة  3۶۷قانوط آیوین
دادرسی مدنی اارا میباشد .زیرا احکام قطعی بی

از بیست میلیوط ریال در صورتی قابوا فرجوام اسوت از آط رأی

تجدیدنظراواهی نشده باشد [و] در ما نحن فیه وکیا فرجاماواه از دادنامة  ۹404۷1تجدیودنظراواهی نمووده ،لوذا،
موقعیت قانونی در فرجاماواهی را از اود سلب نموده [است] .با این بیاط فرجاماواهی فرجاماواه به علت غیرقابوا
طرح بودط فرجام اواهی قابا پذیرش نیست .به جهت فوق این شعبه مواجوه بوا تکلیفوی نیسوت .پرونوده بوه دادگواه
صادرکنندة رأی ارسال میشود» (برای دیدط نقد این رأی ← محسنی 13۹۵ا1۵ :و .)2۸
 .2موتولسکی اساس داداواهی را «حق ش یی آیینی» ( )Droit subjectif processuelمیداند که کارکردش حمایوت از
«حقوق ش یی ماهوی» ( )Droit subjectif substantielاست ( .)Motulsky 1974: 85-100به بیواط دیگور ،حوق
ش یی حقی است که در نظم حقوقی ،که اود نظمی سااته شده است ،جریاط دارد .ایون نظوم را همچنوین حقووق
نوعی میگویند که به صورت مجموعهای از قواعد و مقررات حقوقی ،کلی و انت اعی ،و بهرهمند از ضمانت اجراهوای
دولتی شنااته میشود .این حقوق نوعی برای افراد یا گروههای انسانی امتیازات و حقوقی را جهت تأمین منافع آطهوا
شناسایی میکند که به آط حقوق ش یی میگویند (← کاتوزیاط 33 :13۸0وو  ،3۷ش۷ .وو  ،۹بوهویوژه ش .)۹ .حوق
ش یی آیینی هماط حق موجود در نظم فوق در گسترة حقوق دادرسی است.
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م دوش نمیشود؛ بهویژه اگر این حق حقِ اعمال شکایت از رأی باشد که بر پایة اصوول بنیوادین
دادرسی مدنی تحت تسلط طرفین قرار دارد (← محسنی ۶۵ :13۹۷و .)۶۸
همچنین ،به باور نگارنده ،نمیتواط از مادة  333قآدم ل وم توافوق طورفین بورای قطعیوت رأی را
برداشت کرد و اسقاط هر یک از طرفین را نپذیرفت .بر این اساس ،رأی شعبة  ۵دیواط عوالی کشوور،
که اسقاط حق تجدیدنظراواهی را منوط به توافق طرفین کرده ،از همین منظر قابا انتقاد است .چوط
واژة «طرفین» موضوع مادة  333قآدم را در غیر ما وضع له ،که عبارت از «هر یک از طورفین» اسوت،
تعبیر کرده است« :با عنایت به مقررات مادة  333قانوط آیین دادرسی  ...مدنی حق تجدیودنظراواهی
زمانی قابا اسقاط است که طرفین با توافق کتبی آط را ساقط کرده باشند .لوذا اسوقاط حوق م بوور از
سوی معترضاط قانونی نبوده و به سبب آمره بودط قوانین آیین دادرسی قابا ارجواع بوه دیوواط عوالی
کشور به بهانة اسقاط حق تجدیدنظراواهی ن واهد بوود .لوذا پرونوده بوه دادگواه تجدیودنظر اعواده
میشود تا آط دادگاه به تکلیف قانونی اود عما نماید» 1.با وجود این ،ممکن است گفته شوود مقونن
برای احتراز از اعمال جداگانة حق تجدیدنظراواهی توافق طرفین را الزم دانسوته توا موجوب نشوود
یکی از رأی تجدیدنظراواهی و دیگری فرجاماوواهی کنود و پرونوده ،بویتوجوه بوه قاعودة تقودم
رسیدگی ماهیتی بر رسیدگی حکمی ،در دیواط عالی مطرح شوود .بوه هور روی اشوکال ایون رأی در
تفسیر ناصحیح واژة «طرفین» و استنباط نادرست از مقولة «امری بودط قواعد آیوین دادرسوی» اسوت.

2

به باور نگارنده ،هم طرفین هم هر یک از طرفین میتواننود حوق تجدیودنظراواهی را اسوقاط کننود.
اشکال عدول از اسقاط دوطرفه یا یکجانبه را باید به ترتیب دیگری حا کرد .در این فرش ،موضوع
حقوق فرانسه این است که به طرف مقابا او حق تجدیودنظراواهی مویدهود (موادة  ۵۵0کود آیوین
دادرسی مدنی)؛ رویکردی که در حقوق ایراط نی از سوی برای استاداط قابوا پوذیرش اعوالم شوده

 .1دادنامة شمارة  ،۹40۹۹۷0۹0۸۹00۵33مورخ  ،13۹4/11/1۹صادره از شعبة  ۵دیواط عالی کشور.
 .2برای حقوقداناط به این مسئله پردااتهاند و اسقاط دوطرفه یا اسقاط یکسویه را میپذیرند ،مشروط بوه اینکوه شو
اهلیت استیفا داشته باشد .اما به اینکه آیا فرجاماواهی در این فرش متالزم با اسوقاط ضومنی حوق تجدیودنظراواهی
است یا ایر وارد نشدهاند (شم

32۸ :13۸۷و  ،32۹ش۷2۵ .و .)۷2۶
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است (شم

32۸ :13۸۷و  ،32۹ش۷2۵ .و  1)۷2۶و مقنن در فرجام تبعی آط را پذیرفته است ،گرچوه

بدین معنا قانوط ما صراحت ندارد (مادة  413قآدم).
وانگهی ،مقولة صالحیت توصیف عنواط شکایت نی  ،گرچه ریشه در توانایی دادگواه بواالتر بوه
موجب تبیورة  3موادة  33۹قآدم دارد و موضووعی قابوا تأییود و پوذیرش اسوت (← محسونی
13۹۵ب32۷ :و  .)32۸اما ،به نظر میرسد در فرضی که ش

با اسقاط صریح یوک طریقوه ارادة

اود را ابراز میکند جایگاهی در تحلیا ن واهد داشت .به بیاط دیگر ،حق شکایت از رأی حقی از
حقوق در گسترة آیین دادرسی است و نباید چنین پنداشت که ش

دربارة سرنوشت آط قودرت

تیمیمگیری ندارد و در اعمال آط ،ظرف زمانی و توصیف و تش ی

دادگاه مرجوع الیه ،بیتوجه

به اسقاط ،اثر نهایی دارد و به کلی ااتیار و ارادة طرفین ،که صاحب آط حق هستند ،بویاثور اسوت.

2

موضوع آیین دادرسی مدنی حقوق و منافع ایوصی است و تبعواً حوق شوکایت از رأی حقوی از
حقوق قابا تیرف است و اسقاط صریح آط فاقد اشکال و ایراد اواهد بود.
ترتیب میان طرق فوقالعادة شکایت :اعادة دادرسی و فرجامخواهی
مقنن مهلت فرجاماواهی از رأی ن ستین موضوع مادة  3۶۷را برابر بند «ب» موادة  3۹۸از تواری
 .1ممکن است گفته شود باید میاط اسقاط حق شکایت از رأی و اسقاط مهلت شکایت از رأی تفکیک ایجاد کرد و اولی را
پذیرفت و دومی را ،به جهت اینکه نوعی مهلت قانونی است ،شدنی ندانست .پ  ،اگر ش یی حوق اوود را سواقط
کرد و بعد در مهلت از اسقاط عدول کرد ،ادعای

مسموع است .در این زمینه باید اف ود اسقاط حق اعمال یک طریقة

شکایت مستل م اسقاط مهلت آط است و تیور جدایی میاط این دو ناممکن و به فرش محال بیفایده است .وانگهوی،
ایجاد چی ی که از بین رفته موجب و منشأ میاواهد که بیتردید عدول چنین کارکردی ندارد.
 .2این س ن مربوط به فرضی نمیشود که ش

در انت اب طریقة شکایت اشتباه مویکنود .موثالً در رأی وحودت رویوة

شمارة  3۶۹۷مورخ  133۷/0۷/0۶چنین آمده است« :چوط مستفاد از پژوه

از رأی غیرقابا وااواهی دادگواه اسوتاط

عدم تسلیم شاکی به مفاد آط و دراواست رسیدگی از مرجع باالتر یعنی دیواط عالی کشور میباشد بنوابراین تقاضوای
شاکی فرجام محسوب میشود و رأی شعبة دوم دیواط عالی کشور از این حیث صحیح اسوت» .اشوتباه ممکون اسوت
ناشی از ااطار رفع نق

اشتباه باشد .در این زمینه رأیی قدیمی چنین حکم کرده« :اگر در ااطار رفع نق

بوه جوای

داداواست پژوهشی داداواست فرجامی نوشته شوود ،در ایون صوورت ،قابوا ایون بووده اسوت کوه موجوب اشوتباه
داداواست دهنده بشود و دادگاه نباید بدوط اینکه این مقدمه را در نظور بگیورد داداواسوت را رد کنود» (رأی شومارة
2۹۵2و  ،131۹/۹/1۷شعبة  1دیواط عالی کشور) (متین .)20۸ :133۵
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انقضای مهلت تجدیدنظر و برای رأی قابا فرجام دادگاه تجدیدنظر از روز ابالغ رأی ایون دادگواه
برابر بند «الف» هماط ماده اعالم کرده است .اگر هم فرجاماواهی به علت مغایرت دو حکم باشد،
ابتدای مهلت تاری آارین ابالغ هر یک از دو حکم اواهد بود (مادة  3۹۹قآدم) .به بیواط دیگور،
مقنن فرجاماواهی را به نوعی دنبالة رسیدگی ن ستین و تجدیدنظر دانسته و طبیعی اسوت کوه توا
این مراحا یا مقاطع زمانی مربوط طی نشود ،اواه با اسقاط صریح اواه با انقضای مواعود ،امکواط
فرجاماواهی نیست .اما ج دربارة تعارش احکام ،که روشی مشابه تعارش احکام موضوع اعوادة
دادرسی مورد توجه مقنن بوده ،اعادة دادرسی ،بی

از آنکه دنبالوة وااوواهی و تجدیودنظراواهی

باشد ،وابسته به جهت استنادی است (مادة  42۹و  .)430اما آیا فورش فرجوام در زمواط و مهلوت
اعادة دادرسی و به عک

قابا تیور است؟

در تعارش دو حکم ،بیتردید ،این اتفاق روی میدهد که اگور رأی در موضووعات قابوا فرجوام
باشد ،ش

هم حق فرجاماواهی هم حق اعوادة دادرسوی دارد (موواد  3۷۶و بنود  4موادة  42۶و

 1.)43۹در این صورت ،نظر بوه عودولی بوودط اعوادة دادرسوی و احتموال اصورار و مقاوموت دادگواه
صادرکنندة رأی بر نظر اود و نی استل ام صدور قرار قبولی اعادة دادرسوی ،فرجوام از جهوات فنووط
آیین دادرسی ارجح است؛ هرچند ممکن است این استدالل م الف هوم مطورح شوود کوه در اعوادة
دادرسی دادگاه فقط میتواند رأی دوم را نقض کند ،ولی ،در فرجام ،دیواط میتواند رأی اول را نی به
علت م الفت با قانوط نقض کند و این اعادة دادرسی را کماطرتر از فرجام و الجرم برای کسی کوه
نمیاواهد رأی ن ستین از بین برود مطلوبتر میکند (برای دیدط برای استداللهوا جهوت تورجیح
اعادة دادرسی ← یوسفزاده  .)۵3۷ :13۹1همچنین ،ممکن است گفته شود چوط فرجاماوواهی اثور
انتقالی ندارد ،اعادة دادرسی مرجح است .به هر روی ،ایون سو ن کوه ممکون اسوت هور دو طریقوة
فوقالعاده به روی ذینفع باز باشد امر مسلمی مینماید که حکم آط باید بررسی شود.
فرش تبیرة مادة  434قانوط آیین دادرسی مدنی دربارة تقاضای اعادة دادرسوی از حکموی کوه
در جریاط رسیدگی فرجامی است نی  ،گرچه گویای امکاط تیور موردی است که ایون دو طریقوه
در کنار هم هستند ،از این جهت که موجب توقف رسیدگی در دیواط عالی کشور تا پایاط رسیدگی
 .1این مثال مانع آط نیست که دربارة بندهای 1و  3مادة  42۶نی همین تدااا روی دهد.
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به اعادة دادرسی میشود ،اگر گفته شود ظهور در مووردی دارد کوه ش یوی غیور از فرجواماوواه
تقاضای اعادة دادرسی کرده ،بیراه نیست؛ که تبعاً مورد از شمول بحث حاضر اارا اسوت ،مگور
اینکه گفته شود مهلت اعادة دادرسی پ

از فرجام آغاز شده است ،مانند حیله و تقلب و بنودهای

دیگر مادة  42۶آط قانوط.
بر این بنیاد ،اگر ش یی در مهلت فرجاماواهی مدعی اعادة دادرسی شود ،چه بایود کورد؟ در
اینکه رأی قطعی است و قابا اعادة دادرسی اشکالی برابر مادة  42۷وجود نودارد .مشوکا در ایون
است که آیا حق فرجاماواهی با اعمال حق اعادة دادرسی عمالً اسقاط شده است یا ایر؟ چنین به
نظر میرسد که در اینجا نی باید اسقاط صریح باشد .اما ،اگور چنوین اسوقاطی روی داده باشود یوا
اینکه ش

بپندارد مهلت فرجاماواهیاش منقضی شده و اعادة دادرسی ب واهد ،چوه تیومیمی

صحیح است؟ در جایی که ش

با علم حق فرجاماواهی اود را در مهلوت اسوقاط مویکنود و

اعادة دادرسی را برای شکایت از رأی برمیگ یند بر اسقاط

کمترین ایرادی نیست .فورش پنودار

غلط ،باید نوشت که این مورد در دیواط عالی کشور بیسابقه نبوده است .در یک پرونده ،ش یی،
به باور اینکه مهلت فرجاماواهی منقضی شده است ،با استناد به بنودی از موادة  42۶قوانوط آیوین
دادرسی مدنی ،تقاضای اعادة دادرسی از دادگاه تجدیدنظر میکند .این دادگواه نیو بوه دراواسوت
ورود کرده و مورد را منطبق با بند مورد اسناد متقاضی تش ی
استماع اعادة دادرسی را به علت اینکه اوانده ش

نمیدهد و در هر حال قورار عودم

محجور بووده صوادر مویکنود .از ایون رأی

فرجاماواهی میشود و شعبة  3دیواط عوالی کشوور طوی دادناموة شومارة ۹30۹۹۷0۹0۹100024
مورخ  13۹3/1/31چنین رأی میدهد« :تجدیدنظراواهی از رأی دادگواه بودوی توسوط وکیوا بوه
وکالت از فرجاماواه صورت گرفته و منتهی به دادنامة شمارة [ ]...شوده اسوت و آط قابوا فرجوام
بوده است .لیکن وکیا حق فرجاماواهی نداشته است .لذا دادنامه بایود بوه اوود تجدیودنظراواه
ابالغ میشد .لیکن به وکیا ابالغ گردیده است و چوط ابالغ صوحیح صوورت نگرفتوه نتیجوة رأی
صادره به لحاظ عدم ابالغ به فرجاماواه قطعی نشده بوده اسوت و او حوق فرجواماوواهی داشوته
است .طبق مادة  42۶قانوط آیین دادرسی مدنی تنها از احکوام قطعوی مویتوواط دراواسوت اعوادة
دادرسی کرد .نتیجة اعتراش به دادنامة غیر قطعی م بور ،ولو تحت عنواط اعوادة دادرسوی صوورت
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بگیرد ،با توجه به عدم اطالع عامه از عناوین و اصطالحات قوانونی و دادرسوی و اصوا رسویدگی
عادالنه و حفظ حقوق اصحاب دعوا ،دادگاه باید آط را فرجام اواهی تلقوی و بورای رسویدگی بوه
دیواط کشور ارسال می داشت و تلقی داداواست اعتراش به رأی غیر قطعی به عنواط داداواسوت
اعادة دادرسی و ورود به آط و تطبیق با مادة  42۶قانوط یادشده وجاهت قانونی نداشته است».
بیگماط ،مقیود شعبة دیواط از رأی غیرقطعی در این رأی رأیِ غیر نهایی است .با این وصوف
مهم استدالل شعبة  3دیواط عالی استناد به «اصا رسیدگی عادالنه و حفوظ حقووق اصوحاب

ب

دعوا» است که بسیار ارزشمند و گویای ترجیح فرجاماواهی بر اعادة دادرسی است .بر پایة تحلیا
فوق ،اعادة دادرسی در مهلت فرجامی و در غیر مورد تعارش آراء ،که به شرح فوق بررسوی شود،
باید فرجاماواهی قلمداد شود؛ مگر اینکه ش

از ایجاد

صریحاً حق اعادة دادرسی اود را ،پ

آط ،ساقط کرده باشد .مورد اایر مبنا و مستند قانونی ندارد و باید آط را بور اسواس اصوول تفسویر
نمود .به بیاط دیگر ،از آنجا که حق شکایت به شرح فوق حق است ،قابا اسقاط نی اواهد بود.
اعتراض شخص ثالث و دیگر طرق شکایت
دربارة اعتراش ش

ثالث در مهلت اعمال یکی دیگر از طرق شکایت ،چنین به نظر میرسد که

امکاط اعمال یکی از طرق شکایت عادی و فوقالعاده از سوی طرفین مانع داداواهی ش

ثالث

نیست .به بیاط دیگر ،ثالث به این نمیاندیشد که طرفین بورای اداموة رسویدگی چوه طریقوی را در
ااتیار دارند؛ بلکه دغدغة وی رفع الا از حقوق اود است .پ

ممکن اسوت رأی معتورشعنوه

قابا وااواهی ،تجدیدنظراواهی ،فرجاماواهی ،و اعادة دادرسی یا حتی اعتراش ش

ثالث از

ناحیة دیگر اش اص ثالث باشد.
قانوط گذار مرجع رسیدگی به دعوای اعتراش ش

ثالث اصولی را دادگواه صوادرکنندة رأی

قطعی اعالم کرده (مادة  )420و این موجب شده تیور شود ایون اعتوراش ال امواً نسوبت بوه رأی
قطعی ممکن است .بر این اساس ،ش
و سپ

ثالث به رأی غیر قطعی باید صبر کند تا رأی قطعی شود

چنین اعتراضی کند یا اینکه تحما کند و به محض وااواهی یا تجدیدنظراواهی یکوی از

طرفین به دعوا وارد شود (شم
قطعی نمیتواند اعتراش ش

2۶۷ :13۸۷و  ،2۶۸ش .)101۷ .ازینرو ،وی نسبت بوه رأی غیور
ثالث کند .در مقابا این دیدگاه میتواط گفت ش

ثالث ال امی
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به تبعیت از ارادة طرفین دعوا و داالتی در آط ندارد و میتواند به رأی غیر قطعی نیو  ،بوه اسوتناد
اطالق مادة  ،41۸اعتراش ش

ثالث کند .پ

اگر پ

از اعتراش وی یکی از طرفین وااواهی

یا تجدیدنظراواهی کرد ،اعتراش او به رأی به من لة ورود ثالث اواهد بود تا مقولة اعتراش ثالث
به رأی غیر قطعی مطرح نشود و فرایند رسیدگی با ااتالل بررسی تقدم و تأایر رسویدگی مواجوه
نشود .بر این اساس ،رابطة میاط اعتراش ش

ثالث و ورود ثالث به نووعی اسوت کوه فقوط در

جریاط بودط پرونده یا م تومه بودط آط موجب تفواوت اسوت .بوه بیواط دیگور «در حقووق ایوراط،
اعتراش ثالث در عرش دعوای ورود ثالث قرار گرفته است .بودین معنوا کوه هرگواه ش یوی در
دعوایی حقوق اود را در معرش تجاوز بیند میتوانود یکوی از ایون دو راهحوا را انت واب کنود»
(کاتوزیاط  ،1۹۵ :13۹2ش .)1۵0 .حکم قدیمی نی از شعبة  1دیواط عالی کشوور صوادر شوده کوه
میتواند تا حدی مؤید این دیدگاه باشد« :تقدیم داداواست اعتراش با مالحظة اینکه داداواسوت
پژوهشی در االل مدت قانونی تقدیم گردیده مانع رسویدگی بوه داداواسوت اایرالوذکر پو

از

حیول مدت پژوهشی نمیباشد» (حکم شمارة 20۶و 1322/۸/23؛ متین .)1۹۸ :133۵
اما آیا این استدالل مبتنی بر رابطة تساوی میاط اعتراش ش

ثالث و ورود ثالث را مویتوواط

دربارة رأیی مطرح کرد که فرجامپذیر است یا در جریاط رسیدگی فرجامی یا اعوادة دادرسوی قورار
دارد؟ یعنی بپذیریم که ثالث میتواند به رأی قابا فرجام یا اعادة دادرسی اعتراش کند یا اینکه بوه
محض آغاز رسیدگی فرجامی و اعادة دادرسی بوه آط وارد شوود؟ ثالوث نمویتوانود بوه رسویدگی
فرجامی وارد شود که مبنای آط فقداط اثر انتقالی فرجاماواهی است .در اعادة دادرسوی نیو مقونن
طی مادة  441حکم قضیه را روشن و اعالم کرده «در اعادة دادرسی غیر از طورفین دعووا شو
دیگری به هی عنواط نمیتواند دااا در دعوا شود» .با این وصف نباید چنین پنداشت کوه حکوم
1

این ماده دربارة دااا شدط ش

ثالث است که لفظاً و لغتاً میتواند برابر بوا ورود ثالوث باشود.

حکم این ماده شاما جلب ش

ثالث نی میشود .دااا در دعوا شدط در ایون مواده برابور واژة

 l’interventionاست که در حقوق فرانسه اعم است از ورود یا داالت ارادی ثالث

l’intervention

 .1برای حقوقداناط این احتمال لغوی را دادهاند .اما بهدرستی نپذیرفتهاند کوه بتوواط ش یوی را جلوب کورد (یوسوفزاده
.)۵31 :13۹1
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 volontaireو جلب یا داالت غیر ارادی ثالث  .l’intervention forcéeاین متوط قانونی ایراط سابقة
تقنینی دارد و به مادة  41۷تا  420قانوط موقتی اصول محاکمات حقوقی  12۹0بازمیگردد که برای
ورود و جلب ثالث عنواط عام «داول ش

ثالث به دعووا» را بوه کوار بورده بوود 1.در واقوع ،در

جریاط فرجاماواهی و اعادة دادرسی ،به علت نبود اثر انتقالی ،امکاط ورود و جلب ثالوث نیسوت.
اما ،دربارة رأیی که قابا اعادة دادرسی یا فرجاماواهی است یا در جریاط چنین رسویدگیای قورار
دارد ،ش

ثالث میتواند از رأی قطعی موضوع این دو طریقة شکایت در دادگاه صادرکنندة رأی

قطعی اعتراش ش

ثالث کند و شکایت وی از رأی ،که برای رفع الا از حقوق اوست ،موورد

رسیدگی قرار میگیرد 2.با این وصف ،اگر مفاد حکوم قابوا تفکیوک نباشود ،ایون راهکوار انودکی
چال برانگی میشود .زیرا در این صورت دادگاه صادرکنندة رأی قطعی بایود کوا حکوم را برابور
مادة  42۵الغا کند؛ درحالیکه طرفین از آط تقاضای اعادة دادرسی یا فرجاماواهی کردهاند .در این
صورت ،با عنایت به سکوت مقنن ،به نظر میرسد دادگاه باید تا پایاط رسیدگی به فرجاماواهی یا
اعادة دادرسی منتظر بماند؛ مگر اینکه گفته شود در تقارط با فرجام باید اعتراش ثالث مقدم باشد و
در اعادة دادرسی ،به جهت وحدت مرجع رسیدگی ،به این دو توأماط رسیدگی شود.
به باور نگارنده ،به غیر از فرجاماواهی و اعادة دادرسی به شرح استداللهای فووق ،اعتوراش
ش

ثالث در االل مهلت شکایت یکی از اصوحاب دعووا میسور و ممکون اسوت کوه در ایون

صورت با سپری شدط مهلت دادگاه صادرکنندة رأی «قطعیشده» میتواند به این اعتراش رسیدگی
کند و با وصول وااواهی و تجدیدنظراواهی نی این مراجع میتوانند بوه آط اعتوراش بوه عنوواط
ورود ثالث (به شرح استدالل فوقاالشاره) رسیدگی کنند .اگر ایون راهکوار مقبوول دادگواه باشود،
معترش ثالث برای رعایت مقررات آیین دادرسی بهسادگی میتواند در ن سوتین جلسوة دادرسوی
 .1برای استاد نی همین نظر را با استداللی دیگر ابراز کرده است« :ورود ثالث در دعوای اعادة دادرسی ،بهرغم نو

عوام

مادة  130ق.ا ،.مجاز نمیباشد .در حقیقت به موجب مادة  441ق.ا .]......[ .بنابراین جلب ثالث نی در دعوای اعوادة
دادرسی ممنوع است» (شم

 ،4۹3 :13۸۷ش.)۹۸4 .

 .2برای استاداط در اینجا از حکم تبیرة مادة  434مالک گرفتهاند و اعالم کردهاند داداواست اعتراش ش

ثالث بایود

به دیواط عالی کشور تقدیم شود تا رسیدگی اود را متوقف کند و رسیدگی بوه ادعوای معتورش ثالوث را بوه دادگواه
صادرکنندة رأی مورد اعتراش بفرستد (شم

 ،4۶۸ :13۸۷ش.)101۷ .
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اواستة دعوای اعتراش اود را به دعوای ورود ثالث ،برابر مادة  ۹۸قوانوط آیوین دادرسوی مودنی،
تغییر دهد و حتی حسب مورد مستقالً یا به سود یکی از متداعیین داداواهی اود را انجام دهد.
نتیجه
موضوع این پژوه

نکتهای است که یا قانوط بداط نپردااته یا به اجمال از آط گذشته است و ایون

وضع موجب شده ااتالف آرا و اندیشهها پدیود آیود .بوه هور روی ،بورای ارائوة راهکوار و حوا
مشکالت ،این راهکارها قابا عرضه و بررسی اواهد بود.
وااواهی بر تجدیدنظراواهی و مورد اایر بر فرجاماواهی مقدم است و تا زمانی کوه مهلوت
یکی سپری نشده مهلت اقدام دیگری آغاز نمیشود .از بین رفتن مهلوت شوکایت از رأی فقوط بوا
سپری شدط مهلت محقق نمیشود ،بلکه حاکمیت اراده ،که در قالب اصا ابتکار عما ایوصی و
اصا تسلط طرفین در دادرسی مدنی بروز و نمود مییابد ،اسقاط صریح هر یک از طورق شوکایت
را فراروی ذینفع قرار میدهد .نمیتواط به پرس های این نوشته بر پایة یک قیاس اقترانی پاسو
داد .ظرایف اجرای حقوق تیمیم را دشوار میکند .ازینرو ،اگر هور یوک از ایون حقووق صوریحاً
اسقاط نشده باشد ،به این علت که در آیین دادرسی به منظور حمایت از حقووق اصوحاب دعواوی
اعمال و اقدامات باید به دور از هر گونه ابهام باشند ،معتبر نیست.
بر این اساس ،نظری که توصیف عنواط شکایت را در ااتیار مرجع قضایی میدانود و بور ایون
اساس اسقاط حق شکایت از رأی به هر شکا را صحیح نمیداند و گاه آط را به مقولوة صوالحیت
پیوند میزند پذیرفتنی نیست .توصیف ،گرچه تکلیف دادگاه است ،در فرضوی کوه یوک طورف یوا
طرفین حق شکایت از رأی را اسقاط کردهاند منتفی است .ازینرو ،برای آرای مورد اشاره در ایون
نوشته که امکاط اسقاط یکجانبة حق اعمال یکی از طرق شکایت را نفی کرده قابا تأییود نیسوت.
در نگاهی کلی ،اسقاط صریح حق وااواهی ،تجدیدنظراواهی ،و فرجاماواهی پ

از ایجاد حوق

ممکن است و اعمال یک طریقه در مهلت طریقة دیگر میداق اسقاط صوریح نیسوت .اسوقاط هور
مهلت ذینفع را در مهلت بعدی قرار میدهد و در نهایت موجوب قطعیوت ،لو وم اجورا ،و نهوایی
شدط رأی میشود.
از جهت تقارط دو طریقة شکایت فوقالعاده نی به نظر میرسد ،در فورش تعوارش دو حکوم،
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ذینفع از تاری ابالغ رأی دوم از هر دو حق براوردار است و در دیگر جهات اعادة دادرسی نیو
ممکن است در موضوعات قابا فرجام بتواند از دو روش به رأی شکایت کند .مقنن نی به فورش
تقاضای اعادة دادرسی به رأیی که در جریاط رسیدگی فرجامی است توجه کرده که به نظر میرسد
دربارة اعتراش ش

ثالث از رأیی که موضوع فرجاماواهی است ،با لحاظ برای آثار و احکام،

قابا استفاده است .به هر حال ،فرش تیور اشتباه در اعمال حق شکایت از رأی از گسترة موضوع
تحقیق حاضر اارا است و اگر ش یی در انت اب طریقوة شوکایت اشوتباه کورده باشود ،مرجوع
قضایی است که آط را توصیف میکند .در این زمینه ،دیواط عالی کشوور در رأیوی اعوادة دادرسوی
ش یی را که تیور میکرده مهلت فرجاماواهی او منقضی شده فرجاماواهی تلقی کرده است.
اعتراش ش

ثالث به رأی غیر قطعی نی ممکن به نظر میرسد که در صورت وااوواهی یوا

تجدیدنظراواهی از این رأی این شکایت میتواند به ورود ثالث تبدیا یا تلقی شود .در غیور ایون
صورت ،ثالث از رفع الا آط حکم بر حقوق اود محروم میشود .در هر حال ،اعتوراش شو
ثالث به رأی قطعی ،که در جریاط اعادة دادرسی یا فرجاماواهی است ،قانوناً منعوی نودارد و بوداط
باید در دادگاه صادرکنندة رأی قطعی رسیدگی شود.
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