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Abstract 
A review or investigation is a method in 
the light of which it is possible to review 
judicial judgments and make justice 
possible. The principle of permission to 
appeal in the legal systems of Iran and 
France is based on the fact that the initial 
verdict may not be correct for any reason, 
including the mistake of the judge of the 
first instance, and was issued against the 
right. Therefore, the convicted person 
should be given the right and opportunity 
to challenge the verdict and request that it 
be reconsidered by another competent 
judicial authority. This has been taken by 
the legislature to achieve justice and 
accuracy in the proceedings, so that the 
appeal or inquiry is a review of the 
decision of the court of first instance and 
in a way this method of appealing the 
decision imposes restrictions on the court 
of appeal and the litigants. Since appeals 
or researches in Iranian and French law 
have important effects and aspects and 
each of them is effective in better 
advancing justice, so in this article we will 
examine these cases. 
Keywords: Appeal, inquiry, verdict, 
litigation, litigation. 
 

 چکیده
تجدیدنظر یا پژوهش، روشیی اسیک کیه در پرتیو آن ام یان      
بازبینی آراء قضایی فراهم آمیده و اجیرای عیدالک را مم ی      

های حقیوقی اییران و   سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظاممی
باشید کیه مم ی     امر منطقی و عقالنی میفرانسه بر مبنای ای  

اسک رأی اولییه بیه هیر علیک از جملیه اشیتباه قالیی مرحلیه         
نخستی  صحیح نبوده و برخالف حق صیادر شیده باشید. لی ا     

علییه داده شیود کیه بیه رأی     باید ای  حق و فرصک به مح وم
اعتراض نموده و خواهان بررسی مجیدد آن در مرجیص صیالح    

امر از سوی قانونگ ار برای رسییدن  قضایی دیگری شود. ای  
به عدالک و دقک در دادرسی اتخاذ گردییده، بیه ریوری کیه     
تجدیدنظر ییا پیژوهش خیواهی، بیازبینی رأی دادگیاه بیدوی       

هیایی  بوده و به نوعی ای  رریقه اعتراض به رأی، محیدودیک 
آورد. از را برای دادگاه تجدیدنظر و ررفی  دعوا به همراه می

دنظرخواهی یا پیژوهش خیواهی در حقیوق    آنجایی که تجدی
ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هیر ییا از   
ای  ها در پیشبرد بهتر عدالک مؤثر هستند، ل ا در ای  مقالیه بیه   

 بررسی ای  موارد خواهیم پرداخک.
: تجدیییدنظرخواهی، پییژوهش خییواهی، واژگااان یدیااد 
 ح م، دعوا، دادرسی.
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 مقدمه
 ررح. کند می توجیه را مترقی حقوقی نظام هر در دادرسی مختلف مراحل وجود عادالنه دادرسی     

تناظر  اصل و محدودیک دفاع محدودیک و تضییق احتمال هرچند در مرحله تجدیدنظر بدوی دعاوی

 هزینه ،وقک اتالف از پیشگیری و متعارض اح ام صدور از احتراز لرورت لی   سازد،می را فراهم

 شده، موجب شایسته قضای و عادالنه دادرسی جهک در شده بینی پیش مزایای و اهداف سایر و

 ای  دادرسان و تجدیدنظر دادگاه کند. تضمی  را م کور اهداف تا نموده ولص مقرراتی قانونگ ار

 توانندمی گرفته، قرار ح م مورد ماهیتاً و شده رسیدگی بدوی مرحله در که حدودی در فقط دادگاه

و  اصول ای  از گاهی تجویز قانونگ ار به لی   گ ارند. قدم آن از فراتر توانند نمی و شوند وارد

 ، دعاوی7112قانون آئی  دادرسی مدنی ایران مصوب  7100و  7117ربق مواد  و شده عدول قواعد،

باشند و همچنی  و جلب ثالث قابل ررح می دعاوی ورود ثالث از جمله تجدیدنظر مرحله در بدوی

قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه ادعاهای مربوط به ایراد تهاتر، رد ادعاهای ررف مقابل  064ربق ماده 

ا یا رسیدگی نمودن به مسائل ناشی از دخالک یا شخص ثالث در ارتباط با وقوع یا کشف ی

شود، ای  یاد می« خواهیپژوهش»مولوع. الزم به ذکر اسک در حقوق فرانسه از تجدیدنظر به عنوان 

امر فقط شامل عناوی  رأیی که به رور صریح یا لمنی مورد اعتراض قرار گرفته و متفرعات آن را در 

ابل اشتباهات شود. خالصه آن که جهک صیانک از حقوق افراد در مقدهد میاختیار دادگاه قرار می

احتمالی قضات همواره باید راهی برای تجدید رسیدگی وجود داشته باشد و نحوه عمل رد قضات از 

جهک رعایک اصول دادرسی چه از نظر ش لی و چه از نظر ماهوی بایستی توسط قضات دیگر ارزیابی 

وش تحقیق، به با توجه به ماهیک مولوع، مقاله حالر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رگردد. 

                                                      

حقی قایل باشد و یا خود را در  هرگاه شخص ثالثی در مولوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقال -711ماده  - 7

که رسیدگی ای  وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده اسک، وارد دعوا گردد، چه تواند تانفص بداند، میررفی  ذی محق شدن ی ی از

جا مطرح  دادگاهی که دعوا در آن صورت نامبرده باید دادخواسک خود را به ای  تجدیدنظر. در بدوی باشد یا در مرحله در مرحله

 .نماید اعالن به رور صریح اسک تقدیم و در آن منظور خود را

پایان جلسه اول دادرسی جهات و دالیل  تواند تایا از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را الزم بداند، می هر -710ماده  - 0

تقدیم دادخواسک از دادگاه درخواسک جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله  ظرف سه روز پس از جلسه با خود را اظهار کرده و

 .یا تجدیدنظر نخستی  باشد
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ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و باشد و روش گردآوری ارالعات کتابخانهصورت نظری می

 بندی به صورت توصیفی خواهد بود.جمص

 

 ا تاریخچه تجدیدنظرخواهی1
کردند در آن داوری می« قضات شاه»در زمان پادشاه حمورابی در شهر بابل یا دادگاه استیناف که    

، 7168توانستند از شخص شاه تمیز بخواهند )حجتی کرمانی،شد و عالوه بر ای  متداعیی  میتش یل می

ای  اسک که اصوالً (. عقیده مخالفی نیز راجص به تجدیدنظر در زمان حمورابی وجود دارد که مبیّ  41

ای بوده و از ش ایک از اح ام صادره در قانون رسیدگی به دعاوی در قوانی  حمورابی یا مرحله

حمورابی حرفی زده نشده اسک. شخص پادشاه نیز برخالف آن چه که بعدها به خصوص در اروپای 

تر سک. ن ته جالبقرون وسطی متداول گردید مرجص نهایی رسیدگی و ش ایک از اح ام قضات نبوده ا

ای  که رأی صادره توسط قضات از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده، به روری که نه قضات دیگر و نه 

شود که در صورت اند. در قاون حمورابی مشاهده میخود او قادر به تجدیدنظر در تصمیم متخ ه نبوده

مومی قضات باید وی را به محاکمه عدول قالی از ح می که زیر آن را مهر و امضاء نموده، مجمص ع

ای معادل دوازده برابر مح وم نمایند. صالحیک تصدی مقام قضایی نیز برای کشانیده، او را به جریمه

ای سلب خواهد گردید. دقک در مطلب فوق خود نشان از بازنگری و همیشه از چنی  قالی

کند. ظاهراً ر بر قضات را تأیید میتجدیدنظرخواهی در رأی قالی دارد که به نوعی وجود سیستم ناظ

آن چه به معنای امروزی از تجدیدنظر در رأی دادگاه مطرح اسک از حقوق بیزانس و رم شرقی اقتباس 

شده اسک. در دوره هخامنشیان گاهی شاه در مرکز ح ومک، دیوان عدالتی تش یل داده و به اتفاق 

نمود یا اح ام قضات دیگر را مورد رسیدگی می نمود به دعاویدادرسان مورد اعتمادی که انتخاب می

کرد داد و در صورت اشتباه بودن، آن ها را نقض و ح م جدید صادر میرسیدگی مجدد قرار می

(.  در سازمان قضایی دوره ساسانی کارمندان قضایی مشغول به کار بودند و از جمله 81، 7146)احمدی،

بر اح ام صادر شده را داشتند و بر چگونگی و شیوه  آن ها گواه یا عدول بودند که وظیفه نظارت

گویند اح امی که از سوی (. برخی از مورخی  می08-00، 7160دادرسی نگرش داشتند )ساکک،

شد قابل نقض بود. ای  شد در دادگاه پایتخک که با شرکک شاه تش یل میها صادر میدادرسان ناحیه

و مرتبه دیگر در « نوروز»شد، یا مرتبه در مرتبه تش یل میدادگاه دیوان مظالم نام داشک که سالی دو

رساندند ها تش یل دیوان مظالم را به ارالع مردم می، پیش از ای  دو روز جارچی«مهرگان»
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ها به دو درجه نخستی  و از پیروزی انقالب اسالمی دادگاه در ایران پیش(. 770، 7168)راوندی،

و رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی جز در مواردی که قانون استثناء  شدنداستیناف یا پژوهش تقسیم می

که رسیدگی نخستی  به دعاوی با  جا آن از .شدکرده بود در دو درجه نخستی  و پژوهش انجام می

بنابرای  مراجص  ،شدهای صلح یا بخش و شهرستان انجام میتوجه به نوع دعوا و میزان خواسته در دادگاه

های شهرستان و مرجص رسیدگی دادگاه ،های بخشح ام و قرارهای دادگاهرسیدگی پژوهشی ا

قانون اساسی  هفتادوششمدر اصل  .دادگاه استان بود ،های شهرستانپژوهشی اح ام و قرارهای دادگاه

به  ،در هر کرسی ایالتی یا مح مه استیناف برای امور عدلیه مقر خواهد بود :مده بودمشروریک آ

قانون اصول تش یالت انی  عدلیه مقرر اسک به پیروی از همی  اصل در مواد سوم و نهم ترتیبی که در قو

 اسک محاکم عمومی دو درجه از ابتدائی و استیناف حوزه استینافی عبارت آمده 7111عدلیه مصوب 

سک از قسمتی از کشور که در قلمرو یا مح مه استینافی قرار دارد و هر حوزه استینافی مشتمل اسک ا

یا مح مه استیناف در هر حوزه استینافی  ،همان قانون 10موجب ماده  بر چند حوزه ابتدایی و به

اح ام و قرارهای محاکم ابتدایی و شهرستان اولاع خود را در امور  ،محاکم استیناف .شودسیس میأت

شعب استیناف و ها و وزیر عدلیه تعداد حوزه .دننمایحقوقی و جزایی و تجارتی استینافاً رسیدگی می

 7176قانون تقسیمات کشوری در سال با تصویب  .ها را با مالحظه مقتضیات تعیی  خواهد نمودمقر آن

همی  دلیل در  استان را حوزه استینافی قرار داد و به ،وزارت دادگستری ،و تقسیم کشور به ده استان

تعداد قضات دادگاه  .تان تغییر یافکی  دادرسی مدنی نام آن از مح مه استیناف به دادگاه اسئقانون آ

سه  7111و در سال  (رییس و دو عضو و یا عضو محقق)چهار نفر ، 7021استان در آغاز و در سال 

تعداد  7177و سرانجام به دلیل کمبود نیروی انسانی و نبودن ام انات در سال  (رئیس و دو عضو)نفر 

نام دادرسان مح مه استیناف از عضو و  7170 در سال .کاهش یافک (رئیس و یا عضو)آن به دو نفر 

های شهرستان حوزه خود به دادگاه یس هر دادگاه استان نسبکئر .تغییر یافک «مستشار»کارمند به 

به اح ام و قرارهای دادگاه شهرستان و در برخی  که نسبکبر ای  دادگاه استان عالوه .نظارت تام داشک

به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی پیشی   نمود نسبکمی موارد دادگاه بخش رسیدگی پژوهشی

دادگاه استان در ای   .دادنخسک رسیدگی ماهیتی کرده و سپس ح م می ،آمدجنایات به شمار می

مح مه جنایی در مورد  .شدموقعیک دیوان جنایی نامیده و مطابق قانون محاکمات جنایی تش یل می

ت قانونی آن حبس دائم یا اعدام بود مرکب از پنج نفر و در مورد سایر رسیدگی به جنایاتی که مجازا
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ی صادره از ای  أو ر ای رسیدگی دادگاه جنایی یا درجه .شدجنایات با سه نفر قالی تش یل می

  (.787-781، 7،ج7180و مردانی، بهشتی) بودعالی کشور  دادگاه فقط قابل فرجام در دیوان

به مجلس شورای اسالمی تقدیم  «عامهای الیحه تش یل دادگاه»تحک عنوان ای الیحه 7168در سال    

عنوان تحک  7111با اصالحاتی در عنوان و مت  در اواسط سال  ،از چند سال ای  الیحه گردید که پس

ساله بینی مهلک موسص پنجرغم پیشیبه تصویب رسید و عل «های عمومی و انقالبتش یل دادگاه قانون»

یه آن را بدون تأمل در سراسر کشور به مرحله اجرا ئقوه قضا ،تدریجی آن در کشور (آزمایشی)اجرای 

مقررات قانون  .ی آن تهیه و تصویب گردیدئنامه اجرای ئآ ،ای  قانون 111در اجرای ماده  .درآورد

خصوص هدف قسمتی از آن در  .توان به دو دسته تقدیم تقسیم نمودی آن را میئنامه اجرای ئمزبور و آ

باشد و در میصالحیک ای  دادگاه و البته دادگاه انقالب  ،های عمومیاز تش یل و سازمان دادگاه

موجب ماده یا  به .اسک قسمک دیگر مقررات مربوط به تجدیدنظر از آراء صادره تدوی  گردیده

دعاوی و مراجعه  فصل کلیه  و منظور رسیدگی و حل به ،های عمومی و انقالبقانون تش یل دادگاه

با تش یل  .شوندتش یل می هایی با صالحیک عامدادگاه ،ی واحدئمستقیم به قالی و ایجاد مرجص قضا

ای  مرجص در مرحله بدوی به تمام دعاوی مدنی با هر نوع و با هر میزان خواسته و  ،های عمومیدادگاه

جز آن دسته از  ،نمودرسیدگی می سبیهور حبه تمام جرایم از هر نوع و با هر میزان مجازات و به کلیه ام

بنابرای  با  .موجب قانون در صالحیک مرجص دیگری قرار داشته باشد که به سبیهی یا حئجزا ،امور مدنی

ای   ،یه اسکئیس قوه قضائسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی که تشخیص لرورت آن با رأت

از ای  قانون در صالحیک  داشک که قبلخواهد یتی را دادگاه صالحیک رسیدگی به کلیه دعاوی یا ش ا

دادگاه مدنی  ،دادگاه کیفری دو ،دادگاه کیفری یا ،دادگاه حقوقی دو ،های حقوقی یادادگاه

دادگاهی دیگری تحک عنوان  .موجب ای  قانون منحل گردیدند ها بهخاص و دادسرا بوده که خود ای 

از پانزده سال لرورت وجود آن  گردید پسها تش یل میاستاندادگاه تجدیدنظر استان که در مراکز 

در مرکز هر  (.02، 7،ج7184،)شمس قانون مزبور تش یل گردید 014موجب ماده  مجدداً احساس و به

                                                      

یس قوه قضاییه ئتهیه و به تصویب ر نامه اجرایی ای  قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستریی ئآ - 11ماده  -1 

 .خواهد رسید

عداد مورد نیاز استان دادگاه تجدیدنظر به ت های عمومی و انقالب در مرکز هرنظر در آراء دادگاهبه منظور تجدید -01ماده  - 4

شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیک یافته پس از رسیدگی تش یل می عضو مستشاردو یس ومرکب از یا نفر رئ

 .بود االجرا خواهدشود قطعی و الزممستشار انشاء می یس یا عضواکثریک که به وسیله رئ ماهوی رأی
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های عمومی و انقالب مستقر در منظور تجدیدنظر در آراء قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه استان به

تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یا رئیس و دو عضو مستشار تش یل دادگاه ، حوزه آن استان

رأی اکثریک که  ،از رسیدگی جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیک یافته و پس .گرددمی

مرجص آراء قابل تجدیدنظر  .االجرا خواهد بودقطعی و الزم ،شودیس یا عضو مستشار انشاء میئاز ر پس

 .باشددادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می ای،های عمومی و انقالب هر حوزهدادگاه صادره از

از یا شعبه داشته باشد  تواند بیشمی ،که تراکم کار ایجاب نماید صورتی دادگاه تجدیدنظر استان در

دار هیس شعبه اول ربق اصول کلی ریاسک دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را عهدئصورت ر ای  که در

 د.باشمی

 ا تجدیدنظرخواهی از منظر فقه امامیه2
آمده و دارای مفهومی بسیار گسترده اسک که تحک عنوان « استیناف»تجدیدنظر در فقه تحک عنوان    

کلی استیناف تمام عناوی  پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی را در حقوق کنونی و نقض و رجوع از قضا 

جدیدنظر و تجدید مرافعه را در فقه برگرفته و هم شامل مواردی که نسبک به ح م صادره تقالای ت

کند )رجوع از قضا( شده )تجدیدنظرخواهی( و هم شامل مواردی که مح وم علیه اعتراض به ح م نمی

(. به عبارت دیگر اگر قالی متوجه جهک یا موجبی برای تجدیدنظر یا 61، 7181،شود )کشوریمی

داشته باشد. نقض شود باید آن ح م را نقض کند، اگرچه ذینفص یا مح وم علیه به آن ح م اعترالی ن

دالیل و مدارک را کامالً بررسی  ،کننده به دعواکه قالی مجتهد رسیدگی صورتی نظر اکثر فقها در به

یافت  ح م قضیه در کتاب و سنک و سایر ادله استنباط سعی کافی مب ول داشته و ح م صادر  و در کند

کننده به رد و اگر قالی رسیدگیتوان آن را نقض کای  ح م معتبر و ناف  اسک و نمی ،نموده باشد

به صرف  ،تجدیدنظر استنباط دیگری از ادله داشته و نظرش مخالف نظر قالی اول باشد یدعوا

ولی اگر قالی  ،توان ح م اولی را نقض کندنظر و استنباط و داشت  نظر اجتهادی دیگر نمیاختالف

اساس دلیل لعیفی  م شرعی و برصادرکننده ح م صالحیک قضاوت نداشته یا برخالف موازی  مسلّ

جمله روایات متواتر یا خبر واحد صحیح یا  که دلیل معتبری از حالی باشد در نمودهح می صادر 

دانند داللک برخالف بودن ح م کند و یا معلوم شود اجماع و خالصه دلیلی که عموماً آن را معتبر می

توان ح م او را نقض رعایک ن رده میموازی  قضا را  و که اساساً قالی مداقه کافی ننموده

  (.04، 7162،مهرپور)کرد
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نظر  :گویدرور مطلق می سرانجام به ،تجدیدنظر و نقض حقوق موارداز بحث  عالمه در قواعد پس   

 چهمعلوم شود خطا و اشتباه اسک  هر ح می کهسک که برای قالی در مقام تجدیدنظر ا صحیح ای 

داند باید آن را نقض کند و ح م جدیدی را که می ،خود آن ح م را صادر کرده باشد یا قالی دیگر

نقض ح م را در صورتی جایز  ،شهید اول در دروس(. 770، 0،جق7471)حلی، نمایدحق اسک صادر 

 شده یاکتاب یا سنک یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل  صداند که ح م صادره با نمی

که اخبار متعارلی وجود داشته صورتی اما در ،مغایرت داشته باشد هالعلمفهوم موافق یا قیاس منصوص

توان نمی ،که خبر مستند ح م غیرمرجح اسک صرف ای ه باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجص باشد ب

دعوا بر  در صورت ترالی اصحاب ،بنابرای  از دید فقها (.711، 7111،نمود )شهیداولنقض ح م را 

توان ح م اولی را ولو با دلیل ظنی و نظری نقض تجدیدنظر محاکمه و قبول ح م مرجص تجدیدنظر می

همچنی  اگر ح م اولی با دلیل علمی قارعی که هیچ راهی برای اجتهاد در برابر آن وجود ندارد  نمود،

عموالً برخالف آن دلیل دلیل اجتهادی مغایر باشد که م اشود و نیز اگر ح م بمخالف باشد نقض می

زیرا  نمود،توان نقض مگر از روی غفلک و در غیر ای  موارد ح م صادره را نمی ،شودح م داده نمی

السالم اسک و ل ا نپ یرفت  آن واقص ح م صادره از ائمه علیه ح می که با اجتهاد صحیح صادر شده در

(. در فقه، اصل 04، 7162،مهرپور) ه خداوند اسکها نیز در حد شرک بالسالم و رد بر آنرد بر ائمه علیه

بر قطعیک اح ام اسک، یعنی ح م صادره از ررف حاکم معتبر بوده و استیناف امری خالف اصل 

اسک. بنابرای  اگر بنا باشد که قواعد اعتراض در فقه را با قوانی  کنونی مقایسه کنیم باید گفک مانند راه 

(. الزم به ذکر 144، 7116اسک )کاتوزیان،و به ویژه اعاده دادرسی های فوق العاده ش ایک از اح ام 

اسک فلسفه و هدف استیناف، فقط نقض ح م نیسک بل ه جبران خسارت و احقاق حق اسک که به 

پ یرد. فقط در موارد المال انجام میصورت از اعتبار انداخت  ح م یا جبران خسارت از رریق بیک

شود. خالصه آن مسئول جبران خسارات وارده به متضرر از ح م میخاص، بدون نقض ح م، شاهد 

که آن چه امروزه در حقوق مولوعه به عنوان ررق عادی و فوق العاده ش ایک از ح م مدنظر 

 قانونگ ار قرار گرفته در فقه وجود نداشته و همه تحک عنوان استیناف مورد بررسی قرار گرفته اسک.

 قوق ایران و فرانسها آثار تجدیدنظرخواهی در ح3
در حقوق ایران اولی  اثر تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی اسک، بدی  صورت که تجدیدنظرخواهی مانص    

گردد. یعنی اوالً تا انقضاء مهلک تجدیدنظر، آراء قابل تجدیدنظر قابل اجرای رأی تجدیدنظرخواسته می

ظرخواهی به عمل آمده تا روش  شدن نتیجه باشند و ثانیاً در صورتی که نسبک به رأی تجدیدناجرا نمی
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العاده، اعتراض اثر تجدیدنظر دستور اجرای رأی نباید صادر شود. در ررق عادی برخالف ررق فوق

شود؛ نخسک آن که تا زمان انقضای تعلیق سازی اجرای ح م دارد. اثر تعلیقی در دو مورد ظاهر می

. دوم ای  که چنانچه تجدیدنظرخواهی به عمل آید مهلک تجدیدنظر ح م بدوی قابل اجرا نخواهد بود

توان دستور اجرای آن را صادر نمود. اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی در تا زمان روش  شدن مولوع نمی

تجدیدنظرخواهی از آرای قابل »چنی  مقرر شده:  7112قانون آئی  دادرسی مدنی مصوب  141ماده 

ص اجرای ح م خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مان

از جمله موارد استثنای « آن را قطعی اعالم نموده باشد مگر در مواردی که ربق قانون استثناء شده باشد.

قانون  710اجرای آراء، مولوع رفص مزاحمک، ممانعک از حق و تصرف عدوانی اسک که مولوع ماده 

  دهد.را تش یل می 7112آئی  دادرسی مدنی مصوب 

اثر انتقالی تجدیدنظر بدی  مفهوم اسک که بر اثر تجدیدنظر، اختالف از دادگاه نخستی  به دادگاه    

شود. از آن جا که ررح دلیل تجدیدنظر با تمام مسائل مولوعی و ح می که داشته باشد منتقل می

رخواه برای اثبات ادعای خود پ یر اسک در صورتی که تجدیدنظجدید در مرحله تجدیدنظر ام ان

اسناد و مدارکی ارائه دهد و تجدیدنظرخوانده به اصالک آن اسناد تعرض کند، در ای  صورت دادگاه 

تواند قرار رسیدگی به اصالک آن سند را صادر و اجرا نماید. قانونگ ار در تجدیدنظر برای احراز امر می

بینی نموده و قرارهای قابل تجدیدنظر را پیش، 7112قانون آئی  دادرسی مدنی مصوب  1100ماده 

باشند و در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که قرارهای شمارش شده در ای  ماده قرارهای قارص دعوا می

ح م راجص به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابرای  قانونگ ار قرارهای اعدادی یا مقدماتی را مستقالً 

شود دعوا با اثر انتقالی تجدیدنظر سبب می اشاره شد،رور که هماناسک.  قابل تجدیدنظر اعالم ننموده

اما در تعیی  محدوده ای  اثر  ،تمام جهات و مسائل مولوعی و ح می به دادگاه تجدیدنظر منتقل شود

در خصوص مورد  نمود.ی رسیدگی دادگاه نخستی  و دادخواسک تجدیدنظر توجه بایستی به محدوده

زیرا  ،تر از مرحله نخستی  باشدتواند وسیصاول باید گفک محدوده مرحله تجدیدنظر بنابر قاعده نمی

چه در  از آن نماید که در مرحله باالتر بیشتجدیدنظر دوباره قضاوت کردن اسک و ای  را ایجاب می

تواند در مسائلی دگاه تجدیدنظر نمیبنابرای  دا .قضاوت نشود ،مرحله نخستی  مورد قضاوت قرار گرفته

                                                      

 :درخواسک تجدیدنظر باشد صورتی که ح م راجص به اصل دعوا قابل قرارهای زیر قابل تجدیدنظر اسک، در -110ماده  - 0

قرار سقوط  -ج .قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا -ب .قرار ابطال دادخواسک یا رد دادخواسک که از دادگاه صادر شود -الف 

 .قرار عدم اهلیک ی ی از ررفی  دعوا -د .دعوا
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قانون  1426مولوع در ماده  ای  .چه مورد رسیدگی دادگاه نخستی  قرارگرفته وارد شود غیر از آن

که دعوا به میزانی که در مرحله نخستی   چرا، شده بینیپیش 7112مصوب  دادرسی مدنی ی ئآ

نابرای  ررح ادعای جدید در مرحله ب .تواند مورد تجدیدنظرخواهی واقص شودرسیدگی شده می

ی ی از مواردی که برای تعیی  محدوده اثر  . الزم به ذکر اسک،تجدیدنظر بنابر قاعده ممنوع اسک

 ، به روری کهباشدعلیه میدادخواسک تجدیدنظر مح وم ،انتقالی تجدیدنظر بایستی به آن توجه نمود

تاثیرگ ار  ،علیه در تعیی  محدوده ای  اثردادخواسک تجدیدنظر و الیحه تجدیدنظرخواهی مح وم

های خاصی مم   اسک دادگاه بدوی رأی صادر نموده باشد و تجدیدنظرخواهی به قسمک وباشد می

چه در مرحله نخستی  مورد  به تمامی آن صورت اثر انتقالی نسبک ای در .ی محدود نشده باشدأاز ر

های معینی از رأی مورد که فقط قسمکصورتی لی   در ،یابدح م قرار گرفته تسری می

بنابرای   .تجدیدنظرخواهی محدود به همان موارد خاص خواهد بود د،گرفته باش تجدیدنظرخواهی قرار

 شودنمیاثر انتقالی به لرورت در تمام مسائل مولوعی و ح می دعوای نخستی  جاری و ساری 

 (. 41، 7124،)داوری

به  خواهی دو اثر تعلیقی و انتقالی دارد. ربیعی اسک که هر زمان پژوهشدر حقوق فرانسه، پژوهش   

خواهی افتد. ای  اثر تعلیقی پژوهشعنوان یا رریق عادی اعتراض انجام شد، اجرای رأی به تعویق می

له خواهی مح وم تنظیم شده نتایج ی سانی را برای ررفی  و اشخاص ثالث ندارد. در ترتیبات پژوهش

تواند اقدامات اجرائی علیه ررف دعوایش را انجام دهد، در حالی که در همان حال علیه شخص می

تواند اقدامی نماید. نسبک به شخص ثالث الزم اسک که رأی قدرت امر قضاوت شده را داشته ثالث نمی

 012لر بر اساس ماده باشد. به رور خالصه، مهلک خودش نسبک به ثالث تعلیقی اسک. در حال حا

خواهی نسبک به ررفی  تعلیقی بوده و به موجب ای  قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه، مهلک پژوهش

کند و اعتراض انجام شده در مهلک مقرر نیز اثر ماده رریق عادی اعتراض اجرای رأی را معلق می

برد اجرای خواهی را از بی  میتعلیقی دارد. ی ی از مواردی که در حقوق فرانسه اثر تعلیقی پژوهش

باشد زیرا در اجرای موقک قبل از ای  که ح م قطعی شود قابل اجرا اسک. البته در حقوق موقک می

فرانسه اجرای موقک فقط میان ررفی  دعوا مم   اسک و نسبک به اشخاص ثالث مؤثر نیسک. منظور از 

ایران ای  اسک که به وسیله پژوهش دعوا خواهی در حقوق فرانسه مانند حقوق اثر انتقالی پژوهش

                                                      

ح م قرار گرفته  حله نخستی  موردچه که مورد تجدیدنظرخواهی اسک و در مر مرجص تجدیدنظر فقط به آن - 142ماده  - 6

 .نمایدرسیدگی می
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تواند با همه مولوعات حق و ناحق که دارد از دادگاه بدوی نزد قالی دادگاه مافوق انتقال یابد. می

پژوهش خواهی امر قضاوت شده موردنظر را »دارد: قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه مقرر می 067ماده 

در « نماید.أی جدید در مولوع و ح م دوباره مطرح مینزد مرجص قضائی پژوهش به منظور صدور ر

حقوق فرانسه اثر انتقالی لرورتاً در مورد همه مولوعات رسیدگی دادگاه بدوی وجود ندارد. ای  

خواهی تنها عناوینی از رأی که قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه آمده، پژوهش 060اصل در ماده 

اند و چیزی که بدان وابسته اسک را در دادگاه پژوهش مطرح گرفته صراحتاً یا لمناً مورد اعتراض قرار

کند و مم   اسک قالی پژوهش تنها به ی ی از مولوعات رسیدگی شده در دادگاه بدوی مشغول می

 گردد. 

تواند مح ومیک اعالم شده توان گفک دادگاه پژوهش نه میدر حقوق فرانسه به عنوان قاعده می   

تواند رأی دادگاه بدوی را را صرفاً و تنها بر اساس پژوهش او تشدید کند و نه میخواه توسط پژوهش

خوانده که پژوهش تبعی انجام نداده تغییر داده و اصالح نماید. هنگامی که دادگاه به نفص پژوهش

تواند با تقدیم مشغول رسیدگی به پژوهشی در عناوی  مشخصی از رأی باشد، پژوهش خواه نمی

هائی که خود مشخص نموده خارج نماید. ای  بعد از انقضای مهلک، پژوهش را از محدودیکای الیحه

شود و نه تقدیم الیحه. در حقوق فرانسه ی ی از خواهی اسک که منجر به اراله میپژوهش

قانون  060های اثر انتقالی در پژوهش، منص ادعای جدید در دادگاه پژوهش اسک. ربق ماده محدودیک

هائی از ح م که صریحاً یا لمناً مورد پژوهش فقط نسبک به قسمک»رسی مدنی فرانسه آئی  داد

اعتراض قرار گرفته و متفرعات آن اثر انتقالی دارد، در صورتی که پژوهش محدود به قسمک خاصی از 

ح م نباشد و یا منظور از پژوهش خواهی ابطال ح م باشد و یا مولوع دعوا غیرقابل تف یا باشد 

قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه در ای   061ماده « کند.به کل ح م اثر انتقالی سرایک مینسبک 

توانند برای توجیه ادعاهای مطرح شده نزد دادگاه نخستی ، به ررفی  دعوا می»خصوص تصریح نموده 

 060اده همچنی  وفق م« جهات جدید استناد نموده، اسناد جدیدی آورده و یا ادله جدیدی پیشهاد کنند.

فرانسه، ادعاها جدید نیستند مادام که با مقصود آن چه که نزد دادرس نخستی   مدنی دادرسی قانون آئی 

قانون آئی  دادرسی  064اند مالزمه دارند، حتی اگر مبنای حقوقی آن ها متفاوت باشد. ماده مطرح شده

دعاهای جدید مطرح کنند جز توانند در دادگاه پژوهش اررفی  نمی»دارد: مدنی فرانسه مقرر می

ادعاهای مربوط به ایراد تهاتر، رد ادعاهای ررف مقابل یا رسیدگی نمودن به مسائل ناشی از دخالک 

به « یا شخص ثالث در ارتباط با وقوع یا کشف یا مولوع وگرنه حتی رأساً قابل پ یرش نیسک.
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ها و دفاعیات که عمالً مشمول خواستهتوانند ادعاهائی همی  قانون، ررفی  همچنی  می 066موجب ماده 

ای که جانبی، پیامد یا وابسته بدان مطرح شده نزد دادرس نخستی  هستند را تبیی  نموده و هر خواسته

خواهی نیز همی  قانون، دعاوی تقابل در مرحله پژوهش 061اسک را بر آن بیافزایند. به موجب ماده 

های متقابل نیز در مرحله پژوهش قابل رسیدگی و کقابل پ یرش هستند. ربق ای  ماده دادخواس

تجدیدنظرند و ای  استثنائی بر قاعده منص ادعای جدید در مرحله پژوهش اسک. البته رویه قضائی فرانسه 

داند که دعوای متقابل در مرحله پژوهش همانند آن چه در رسیدگی دادگاه بدوی وجود دارد شرط می

 (. Vincent&Guin chard,1994,642باشد)شته و مرتبط با دعوای اصلی ارتباط کامل دا

مراجص تجدیدنظر در حقوق مدنی و کیفری فرانسه عبارتند از: شعبه تحقیق )دادگاه تحقیقات مقدماتی    

های پژوهش بیشتری  درجه دوم یا پژوهشی(، دادگاه پژوهش و دیوان عالی کشور. در ای  میان، دادگاه

وی دارند. در هر دو نظام حقوقی فرانسه و ایران، دادگاه پژوهش یا نقش را در رسیدگی به دعا

نماید. در حقوق فرانسه به موجب ماده تجدیدنظر بیشتری  نقش را در رسیدگی و تجدیدنظر ایفا می

پژوهش خواهی در امور ترافعی تنها علیه شخصی مم   اسک که ی ی از ررفی  در مرحله  041

پژوهش خوانده باشد. در امور حسبی، تواند ه ی ی از ررفی  بوده مینخستی  بوده اسک. هر شخصی ک

پژوهش خواهی حتی در صورت غیاب ررف های دیگر مم   اسک. در رابطه با مهلک تجدیدنظر و 

قانون آئی  دادرسی مدنی ایران،  116توان گفک ربق ماده پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه می

حاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیسک روز و برای اشخاص مقیم مهلک درخواسک تجدیدنظر اص

خارج از کشور دوماه از تاریخ ابالغ یا انقضای مدت واخواهی اسک. در حالی که مهلک پژوهش 

قاون آئی  دادرسی مدنی فرانسه مهلک  018خواهی در حقوق فرانسه متنوع اسک به روری که ربق ماده 

ررق عادی اعتراض به رأی در امور ترافعی یا ماه و در امور حسبی پژوهش خواهی به همراه سایر 

قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه، چنانچه  112پانزده روز اسک. به موجب تبصره دوم ذیل ماده 

دادخواسک تجدیدنظر خارج از مهلک قانونی تقدیم شود به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی 

روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اسک. رأی دادگاه تجدیدنظر،  بیسکشود. ای  قرار ظرف رد می

قطعی اسک. بدیهی اسک رد دادخواسک تجدیدنظر به علک مزبور در صورتی اسک که تجدیدنظرخواه 

آئی   041در تقدیم دادخواسک خارج از مهلک دارای ع رموجه نباشد. اما در قانون فرانسه ماده 

اگر رأی به رور غیابی صادر یا اگر در ح م رأی تقابلی اسک، در صورتی دارد: دادرسی مدنی مقرر می

که خوانده بدون ارت اب تقصیر، از رأی در زمانی مفید ارالعی نداشته باشد تا از حق ش ایک خود 
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تواند از سقوط حق ناشی از انقضای استفاده کند یا ای  که قادر به انجام ای  کار نبوده اسک، دادرس می

ی خوانده چشم پوشی نماید. رفص سقوط حق را باید از رئیس مرجص قضائی صالح برای مدت برا

گیرد. واخواهی یا پژوهش خواهی تقالا نمود. رئیس در ای  باره همچون امور فوری تصمیم می

درخواسک ظرف دوماه پس از ابالغ واقعی نخستی  سند یا در غیر ای  صورت پس از نخستی  اقدام 

ده به منظور توقیف تمام یا بخشی از اموال مح وم علیه قابل پ یرش اسک. رئیس در ای  اجرائی انجام ش

گیرد. اگر درخواسک وارد تشخیص داده شود، مهلک واخواهی یا باره بدون حق ش ایک تصمیم می

شود، مگر ای  که رئیس مهلک را کاهش داده یا چنی  پژوهش خواهی از تاریخ تصمیم او آغاز می

 (.000، 7،ج7120شود)محسنی،کند ارسال که احضاریه برای روز معینی که تعیی  می دستور دهد

 ا جهات تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران و فرانسه4
 7112قانون آئی  دادرسی مدنی مصوب  1481در حقوق ایران، جهات درخواسک تجدیدنظر در ماده     

رأی با موازی  شرعی به عنوان جهک و عامل  مقرر شده اسک. در بند )ه( ماده فوق ال کر مخالف بودن

 1178و بند دوم ماده  148رأی در بند )ه( ماده « خالف بودن»نقض در تجدیدنظر اعالم شده، همچنی  

به صراحک به عنوان تجدیدنظر بیان شده اسک. خالف قانون بودن به معنای گسترده و عام شامل هر 

رأی از قوانی  ماهوی یا ش لی تخطی شده باشد.  شود که در آن در رسیدگی یا صدورتخلفی می

خالف قانون در معنای مضیّق و خاص به معنای اشتباه قالی در تطبیق مولوع دعوا بر قوانی  و اجرای 

ناصحیح و نابجای قانون در مولوعات دعاوی اسک که منحصر به قوانی  ماهوی اسک. در بند الف ماده 

آن قانون  110ات دادگاه از جهات تجدیدنظر اعالم شده و در ماده قانون م کور عدم اعتبار مستند 148

های مبنای رأی موجب نقض در دیوان عالی کشور ثابک شدن عدم صحک مدارک، اسناد و نوشته

                                                      

ادعای فقدان شرایط  -ب. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه -الف: جهات درخواسک تجدیدنظر به قرار زیر اسک -148ماده  - 1

 -ه. کننده رأیعدم صالحیک قالی یا دادگاه صادر ادعای -د .ادعای عدم توجه قالی به دالیل ابرازی -ج .قانونی شهادت شهود

 .ادعای مخالف بودن رأی با موازی  شرعی و یا مقررات قانونی

دادگاه صادرکننده رأی، صالحیک ذاتی برای رسیدگی به مولوع را  -7 :گردددر موارد زیر ح م یا قرار نقض می -117ماده  - 8

رأی صادره خالف موازی  شرعی و  -0 .آن ایراد شده باشدلی، وقتی که نسبک بهمورد عدم رعایک صالحیک مح نداشته باشد و در

ای از عدم رعایک اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه -1 .مقررات قانونی شناخته شود

سبب قانونی در یا مولوع و بی  همان اصحاب آرای مغایر با ی دیگر، بدون  -4 .اهمیک باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد

 .تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دالیل و مدافعات ررفی  توجه نشده باشد -0 .دعوا صادر شده باشد
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ها، اثبات شناخته شده اسک. بی اعتباری اسناد حالک های متعددی را دربرمی گیرد که ی ی از آن حالک

فقدان شرایط قانونی شهادت شهود از جهات  م کور قانون 148د ب ماده جعلی بودن سند اسک. در بن

تجدیدنظر اعالم شده و برخی از حقوقدانان ای  بند را شامل شرایط شاهد و شهادت و مقررات مربوط 

عدم  م کور،قانون  148در بند ج ماده (. 181، 0،ج7184دانسته اند )شمس،به ارزش و قلمرو شهادت 

شده و عدم توجه به مدافعات ررفی  یا نقص  ت تجدیدنظر معرفیاتوجه قالی به دالیل ابرازی از جه

گیرد و دادگاه تجدیدنظر با استماع مدافعات یا تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد توجه قرار می

 7112مصوب  درسی مدنیی  دائقانون آ 104ماده  .نمایدانجام تحقیقات الزم اقدام به صدور رأی می

انجام تحقیقات و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر را مقرر کرده و رویه محاکم تجدیدنظر مؤید ای  

شود که مربوط به مولوع صورتی موجب نقض رأی می عدم توجه به دالیل ابرازی در .مطلب اسک

 .دعوا و مؤثر در آن باشد

مصوب  مدنی دادرسی آئی قانون  117ر بند یا ماده که ددر مورد صالحیک محلی با وجود ای     

شده در مواد مربوط به تجدیدنظر از  عدم رعایک آن در فرض ایراد خوانده سبب نقض اعالم ،7112

ی ی از  .شودقیدی در خصوص نقش ایراد خوانده دیده نمی م کورقانون  100و  148جمله مواد 

عدم رعایک صالحیک محلی را در  فوق ال کرقانون  117حقوقدانان با لحاظ مالک بند یا ماده 

 ،به آن ایراد شده باشد صورتی در تجدیدنظر موجب نقض شناخته که در مهلک قانونی نسبک

های تجدیدنظر رأی دادگاه فاقد صالحیک محلی را نقض حال تاکید کرده که بسیاری از دادگاهدرعی 

 148موجب بند د ماده  عدم صالحیک به .نشده باشدبه عدم صالحیک ایراد  کنند حتی اگر نسبکمی

از جهات تجدیدنظر بوده و در مورد صالحیک ذاتی تردید و بحث وجود ندارد که  فوق ال کرقانون 

عدم رعایک قانون م کور  148در بند د ماده  .عدم رعایک آن در دادگاه تجدیدنظر موجب نقض اسک

دانان عدم صالحیک قالی را شامل موارد رد قو حقو شده صالحیک قالی نیز از جهات نقض اعالم

  (.764، 0،ج7126)شمس،انددانستهدادرس و فقدان شرایط قضاوت در قالی 

و  7112مصوب ی  دادرسی مدنی ئقانون آ 1102عنوان عدم صحک اسناد در ماده الزم به ذکر اسک    

توان گفک شود و میآن قانون شامل جعلی بودن سند نیز می 148عدم اعتبار مستندات در بند الف ماده 

بنابرای  اگر مستند  .جعلی بودن آن اسک ،یأاعتباری مستندات رتری  مصادیق عدم صحک و بیاز مهم

                                                      

اند ثابک شود، های مبنای رأی که ررفی  در جریان دادرسی ارایه نمودهچنانچه عدم صحک مدارک، اسناد و نوشته -110ماده  - 2

 .گرددمیصادره نقض رأی
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شود و اگر رای نقض می 148سند مجعول باشد ای  رأی به استناد بند الف ماده  ی،رأی دادگاه بدو

 عالی ی در دیوانیبدوی به استناد سند مجعول صادر شده باشد چنی  رأقطعی دادگاه تجدیدنظر یا 

ثیر حیله و تقلب صادر أکه تحک ت یهمچنی  رأی .گرددآن قانون نقض می 110کشور به استناد ماده 

ی  ئقانون آ 148مورد نیز بند ه ماده  بنابرای  در ای  .توان مطابق با قانون و شرع دانسکشده را نمی

ی  ئقانون آ 48071توان به ماده در تأیید ای  مطلب می .قابل استناد اسک 7112مصوب نی دادرسی مد

صراحک حیله و تقلب را قابل رسیدگی در مرحله  که در آن به نمود اشاره 7178مصوب دادرسی مدنی 

 (.11، 7124)داوری،بود نمودهتجدیدنظر اعالم 

در حقوق فرانسه جهات پژوهش خواهی عبارتند از: ام ان ررح ادعای جدید، ام ان ارائه دلیل     

در حقوق فرانسه وظیفه دادگاه جدید و استفاده از اسناد رسمی در اقامه دعوا. با توجه به ای  موارد، 

تغییر دادن  ل ا ،انددهنموها رسیدگی قضات دادگاه نخستی  به آن بررسی مولوعاتی اسک که ،پژوهش

اصوالً نقش  (.Vincent&Guin chard,1994,808) باشدغیرمنطقی می ،عناصر دعوا در دادگاه پژوهش

 و باشدشده می به ادعاهای مطرح قالی پژوهش اثبات صحک اح ام صادره از دادگاه نخستی  نسبک

توانند در دادگاه عوا نمیررفی  د ،قانون آئی  دادرسی مدنی فرانسه در ای  خصوص آمده 064در ماده 

دفاعی که جهک ملغی نمودن ادعای ررف مقابل  ،استثناء تهاتر به ،پژوهش دعوای جدیدی مطرح کنند

شود و مولوعاتی که ناشی از ورود شخص ثالث یا واقعه یا حقایقی اسک که بعداً کشف اظهار می

ای  مسئله موجب زیرپا  .باشدع میبنابرای  ررح ادعای ادعای جدید در دادگاه پژوهش ممنو .شودمی

در  .شودی میئنتیجه از بی  رفت  نظم عمومی قضا خواهی و درای بودن پژوهشمرحله گ اشت  دو

سک که ررفی  دعوا ولعیک آنان و یا مولوع دعوا را ا ادعای جدید آن ،سیستم فعلی حقوق فرانسه

 060ی در معنا و مفهوم مندرج در ماده أات ردالیل و یا موجب ،برع س تغییر ساده در دعوا .تغییر دهد

ماده  (.&Cornuet,1958,611Foyer) دهدصفک و ویژگی جدید بودن نمی ،قانون مزبور به یا ادعا

 اگر ادعاهای جدید دارای همان هدفی باشند که در مرحله نخستی  به :داردمقرر میقانون م کور  060

                                                      

اگر صدور ح م از روی سند مجعول باشد مهلک پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیک آن سند به موجب ح م نهایی  -480ماده  - 10

ررفی  را سندی باشد که مدار ح م بر آن سند اسک و مح ومیک ررف مزبور به واسطه ای  بوده که ررف اسک و اگر ی ی از 

شود لی   در علیه شروع میشده مهلک پژوهش از تاریخ وصول آن سند به مح وم کرده یا باعث کتمان آنمقابل آن سند را کتمان 

اگر ی ی از ررفی  حیله و تقلبی کرده باشد که در  .ثابک شودای  صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید 

 .شودنهایی شروع میاز تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب ح م  ح م دادگاه مؤثر بوده مهلک پژوهش برای ررف مقابل
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ها متفاوت هرچند که اساس و مبانی حقوقی آن ،شونددعاوی جدید محسوب نمی ،ایمدنبال آن بوده

تواند در ای اسک که میتمام ادله ،منظور از ادله اثبات دعوادر رابطه با ام ان ارائه دلیل جدید،  .باشد

 ،هدکه آن ادعاها را تغییر د ها بدون آنهای ررفی  دعوا و ادعاهای آنجهک تبیی  و توجیه درخواسک

قانون آئی   061ماده  . در ای  رابطههای اسقاط و بطالن تعهدقبیل روش از ؛مورد استفاده قرار گیرد

ی که در ئتوانند در مرحله پژوهش برای اثبات ادعاهاررفی  می :دارددادرسی مدنی فرانسه مقرر می

ئه کنند یا ادله و اند مدارک و مستندات جدید ارامرحله بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته

توان ادله جدید در مرحله ال کر میکه مطابق ماده فوق حالی در ،های جدید مطرح نماینداستدالل

ارائه دلیل  .قانون مزبور ممنوع اسک 064موجب ماده  ررح ادعای جدید به ، ل  پژوهش را ارائه داد

که قالی  از آن ربیعی اسک قبل .گرددخواهی برمیجدید در ای  مرحله به مفهوم اثر انتقالی پژوهش

بایستی  ،کلی از جهک مولوعی و ح می تحک رسیدگی قرار دهد رور دعوا را به ،دادگاه پژوهش

توانند برای ند و میشدن تولیح و تبیی  رأی مؤثر هست ررفی  بتوانند همه عواملی را که در روش 

در رابطه با استفاده  ند.ای باشد با ارائه مدارک و دالیل جدید مورد استفاده قرار دهشان پشتوانه ادعاهای

که یعنی ای ، توان گفک که سند رسمی دارای قوه اثباتی اسکی دعوا نیز میاز اسناد رسمی در اقامه

آن را و هم تاریخ آن را و هم امضاهای آن را و  هم مفاد ،کندخودش را اثبات می ،سند رسمی خودش

واجد جنبه ثبوتی حق اسک و هم  هم بنابرای  سند رسمی .به دلیل دیگری برای اثبات آن نیاز نیسک

ی دادگاه قرار ئسند رسمی آن را در عرض ح م قطعی و ح م نها ازای  معنی  .ی اثباتی حقواجد جنبه

  .سکادعوا  ند رسمی معاف از اقامهتوان گفک که دارنده سدهد و میمی

خالصه آن که در هر دو نظام حقوقی جهاتی به عنوان جهات تجدیدنظر معرفی شده و در هر دو نظام    

حقوقی ررح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع اسک، اما استثنائاتی بر ای  قاعده کلی وارد اسک 

، دعاوی ورود ثالث 7112  دادرسی مدنی ایران مصوب قانون آئی 16077از جمله موارد مصرح در ماده 

قانون م کور. همچنی  در حقوق فرانسه نیز  710و  711و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر در مواد 

 استثنائات فوق عبارتند از: ورود شخص ثالث )اختیاری یا اجباری(.

 

                                                      

مطالبه  -7 :شودجدید محسوب نمی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای -160ماده  - 77

بدوی مورد ح م قرار گرفته قیمک آن در مرحله  به که عی  آن، مولوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عی  مالی کهقیمک مح وم

  .اسک
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 نتیجه
تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی از لوازم و شرایط دادرسی عادالنه در دنیای امروز محسوب شده    

عدالتی و نابسامانی قضائی شود و از بیو باعث اعتماد و ارمینان بیشتر به آراء و اح ام قضائی می

 دیگر گردد، محرز صادره ح م بودن نادرسک یا شرع خالف اگرنماید. از دیدگاه فقها جلوگیری می

 ح م در تجدیدنظر درخواسک حق علیهمح وم و ماندنمی باقی شده قضاوت امر اعتبار برای محلی

نقض خواهد  صادره ح م اشتباه، بر مبنی او درخواسک قبول صورت در که باشدمی دارا را صادره

 با اسک اسک. بدیهی شده پ یرفته نیز فقه در قالی ح م به اعتراض قابلیک و تجدیدنظربنابرای   شد.

 اسک مطرح حقوقی هاینظام سایر در که ش لی به تجدیدنظر بینیپیش ما جامعه فعلی شرایط به توجه

در حقوق فرانسه نیز همانند دارد.  قرار شریعک کلی اهداف جهک در بل ه ندارد، مغایرتی شرع با

ک و دعوا با تمام مسائل مولوعی و حقوق ایران، پژوهش دارای اثراتی از جمله اثر تعلیقی و انتقالی اس

شود. همچنی  اثر انتقالی پژوهش با اثر انتقالی در تجدیدنظرخواهی در ح می به مرحله باالتر منتقل می

حقوق ایران تشابه زیادی دارد و تقریباً به رور کامل با حقوق ایران مطابقک دارد. در حقوق هر دو 

وسط دادگاه نخستی  قضاوت شده، فراتر رود. در هر دو نظام تواند از آن چه تکشور، اثر انتقالی نمی

حقوقی، اصحاب دعوا شامل دوررف، تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هستند. در حقوق هر دو 

شود. در حقوق فرانسه برای کشور، پژوهش تبعی علیه پژوهش خواه یا پژوهش خواهان پ یرفته می

تواند ه معنای عام بوده و هرکسی که ررف دعوا بوده میررف دعوا خصوصیاتی ذکر نشده و بیشتر ب

پژوهش خوانده واقص شود، در حالی که در حقوق ایران، افرادی که به عنوان ررف دعوا خوانده 

باشند. به بیان دیگر در حقوق ایران در شوند نام برده شده و تنها شامل نمایندگان قانونی و وکال میمی

ی مجدد، نقش نماینده و وکیل حقوقی حائز اهمیک اسک در حالی که همه مراحل دادرسی و رسیدگ

تواند بدون وکالک اجباری نیز انجام گیرد. در حقوق ایران، حق در حقوق فرانسه پژوهش خواهی می

شود و مم   اسک شروع مرور زمان آن از زمان ابالغ تجدیدنظرخواه از زمان صدور رأی شروع می

خواهی ابالغ ح م بدوی، شرط لروری نیسک. در فرانسه نیز برای پژوهشباشد، همچنان که در حقوق 

حقوق ایران، شرایط ش لی تجدیدنظرخواهی به صورت یا جا مطرح و در همه موارد آن ی سان 

شود، در حالی که در باشد و عدم رعایک شرایط ش لی منجر به رد دادخواسک یا توقف آن میمی

ش خواهی برای کلیه مراحل پژوهش یعنی مرحله پژوهش اصلی و حقوق فرانسه تشریفات ش لی پژوه

پژوهش تبعی به صورت تا تا بیان شده و در زمان عدم رعایک تشریفات ش لی، پژوهش خواهی 
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در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، جهاتی به عنوان جهات تجدیدنظر معرفی یابد. همچنان ادامه می

باشد. همچنی ، ات تجدیدنظر در حقوق ایران، بیشتر از حقوق فرانسه شده که البته به نظر می رسد جه

در حقوق هر دو کشور، تجدیدنظرخواه برای اثبات ادعای خود و تجدیدنظرخوانده برای دفاع از آن 

ل  ، در هر دو نظام حقوقی ررح ادعای جدید در مرحله توانند از ادله جدید استفاده نمایند. می
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